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বেদাণ্দর্শনের সার কথাগুলি এই বেদান্ত তত্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি; 

সেই সঙ্গে ব্রহ্মহুত্রগুলির বাখাও করিয়াছি। 

বেদান্ত সর্বশান্ত্রের মূল। ব্রহ্ববিজ্ঞানই বেধাস্তশাস্ত্রের বিষয়। “সর্ববং 

খনিদং ব্রহ্ধ*, বপ্ততঃ ব্রহ্মভিন্ন কোন বস্তরই পারমাথিক সত্তা নাই; বিশ্ব 
মায়াকল্পিত; ব্রন্মের সত্ভাতেই জগতের সত্তা, ইহাই হইতেছে বেদাস্তের 

মূল শিক্ষা । 

জগতের একচ্ছত্র দর্শনসম্াট ভগবান শঙ্করাচার্যের পদচিহ্াবলম্বনে ব্রহ্গ- 

সুত্রগুলির ভাবার্থ উহাদের নিগুঢ় তাৎপর্্যসহ যথাসাধ্য সরলভাবে ও সরল 
ভাষায় নিদ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রর়োজনবোধে গীতার কথাগুলিও 

এবং উহাদের ভাবার্থ এই তত্বগুলির সহিত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, 

উভয়ের সমালোচনাও করিয়াছি; এবং স্থানবিশেষে পাশ্চাত্য দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ 

পণ্ডিত ক্যাণ্টের মতগুলিও উদ্ধৃত করিয়া, বেদান্ততত্বগুলির সহিত উহাদের 

সমালোচনা করিয়াছি। বেদান্ত দর্শন যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন শাস্ত্র, 

সে বষয়ে আজকাল কোথায়ও কোন মততেদ নাই । যদিও বিভিন্ন নামে 

কথিত, তবুও ব্রহ্গসথাত্র ও গীতা উভয়ই বেদান্ত দশনের অন্তর্গত। ব্রন্মস্থত্র 

হইতেছে উত্তর মীমাংসা দশন (0001009 ০ 00019 162,801) ) এবং গীতা 

সাক্ষাৎ দর্শন (705101/6 10011080001 ), এইটুকই মাত্র ইহাদের মধ্যে 

পার্থক্য। 

কার্যের গুরুত্ববোধে “বেদান্ত তত্ব” ছুই ভাগে বাহির করিতে ইচ্ছা 

করিয়াছি। প্রথম ভাগে ্স্বরূপনির্রাং ংশ (719691)1)7910%]1 [)0৮100 )৮ 

অর্থাৎ ব্রহ্গহুত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বাহির করিলাম । দ্বিতীয় খণ্ডে সাধনা- 
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'নির্শরাংশ ( 700298] 70০1100 ), অর্থাৎ ব্রঙ্গস্থত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যার় 

বাছির করিব। বাহার! শুধূ. পাশ্চাত্য ( জার্মান ) দর্শনের সহিত সুপরিচিত 

আছেন, হিন্দু দর্শনারদির সহিত পরিচিত নহেন, তীাহারাঁও চেষ্টা করিলে প্রথম 

ভাগ হৃদকস্থ করিতে পারিবেন ; কেনন! মনোবিজ্ঞানাংশে পাশ্চাত্য জান্মান দর্শন 
বেদাস্তের কতকট! নিকটে বাইয়া! পৌছায়, তম্বার! বেদান্তের মনোবিজ্ঞানাংশের 
অর্থানগমে একটু সহায়ত! পাওয়া যায়। কিন্তু ছিতীয় ভাগের অর্থাজগমে 
পাশ্চাত্য সাধনাবিজ্ঞান (7200105 ) দ্বারা কোনই সহায়তা পাওয়! যায় ন1; 

কেননা আমাদের সাধন! বিজ্ঞান তাহ! হইতে সম্পূর্ন নুতন জিনিষ । যে সমাধি- 
জ্ঞানই হইতেছে আমাদের সাধনাবিজ্ঞানের মুলমন্ত্র, সে বিষয়ে পাশ্চাত্য 

দর্শনের কোন কালে কিছুমাত্র ধারণাই হয় নাই। এইক্াপে এবং অন্তান্ত অনেক 

বিষয়েও পাশ্চাত্য মাধন! বিজ্ঞান আমাদের সাধন! বিজ্ঞানের এত নীচে পড়িয়া 

আছে যে, তন্বার! বেদাস্তের "সাধনাবাদ” হৃদয়স্থ করার একটু মাত্রও সহায়ত 

পাওরা বাইবেনা । সুতরাং সে অংশ বুঝিতে হুইলে, প্রথমাংশ ভাল করিয়! 

বুঝিয়া লইয়!, “যোগ” *মীমাংসা” প্রভৃতি হিন্দু দর্শনেও বিশেষভাবে পরিচিত 

হওয়ার প্রয়োজন হইবে। অতএব আমার এই “বেদান্ত ত₹* দুইভাগে 

প্রকাশের একটা প্রধান কারণ এই যে, পাঠকগণ প্রথমাংশ হদয়স্থ করিয়া 

যদি আনন্দ উপলন্ধি করেন, তবে তিনি দ্বিতীয়াংশে মনোনিবেশ করিতে 

পারেন; তাহ! ছাড়! পুর্বেই ছুজ্ঞেয জটিলতত্বময় একথানি স্বৃহৎ পুস্তক 
তাহাদের ঘাড়ে চাপাইতে ইচ্ছা করিনা । কেনন! এ বিষয়ে আমার এই 

অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, বেদান্ত বুঝিলে "অমৃত", কিন্তু ন! বুঝিলে “গরল” ; 

স্থতরাং প্রথমাংশ ধাহার নিকট অমুতবৎ বোধ হইবে তিনি আপনা হইতেই 

দ্বিতীয়াংশ গ্রহণ করিবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বেদাস্তকে “সর্বাবয়বধূ! 

বলিক্াছেন, অথাৎ “যাহ। নাই বেদান্তে, তাহ। নাই জগতে” এইরূপই বুঝায়েছেন। 

সেই মহাত্মার বাণীর সার্থকতা প্রচার কর! আমার এক উদ্দেষ্ত ; এবং যাহাতে 

বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে, অথব৷ ভগবদনু গ্রহে সর্বত্র, এই অমুল্য অভ্রাস্ত শান্ত্গ্রন্থের 
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মূলশিক্ষাসমৃহ প্রচারিত হইয়া, দেশবাসিদেরে কুসংস্কারাদি হইতে মুক্ত 

করিয়া, ভাছাদেরে প্রকৃত সত্যের অন্ুসন্ধানতৎপর করিয়া, এই জড়-প্রাধান্ত 

কালেও তাহাদের নৈতিক ও কর্ম জীবনের প্রকৃত সমন্বয়ের পথ দেখাইয়া, 

তাহাদের প্রকৃত উন্নতি বিধান করে, ইহাই হইতেছে আমার মূল উদ্দেস্ত 
আমরা যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম এবং আমাদের চক্ষু ফুটিলেই 

আবারও হইতে পারি) জ্ঞান বিদ্যায় জগতের, আমাদের তুলনায়, সমুদয় 

বিদ্তাই যে আমাদের পদম্পর্শেরও অযোগ্য; ইহার প্রমাণ বেদাস্তেই 

পাইবেন । অবশ্তই, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের ভাব-প্রকাশে ভূল ভ্রান্তি যে 

অবন্তই আছে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু কার্ধোর গুরুত্ব বোধে আমার মত 

ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে এইরূপ ক্রটি বিচাতির জন্ত সকলের নিকটই ক্ষম! পাইতে 
অধিকারী, ইহাও আবার শ্বীকার করি; এবং তজ্জন্ত এই পুস্তক সম্বন্ধে করুণ- 

হৃদয় দেশবাসিদের নিকট হইতে একটু স্নেহ ও কৃপাদৃষ্টিও যে পাইব, ইহ 
খুবই আশা করি। 

বাহার পাশ্চাত্য দর্শন বা হিন্দুদর্শন, ইহাদের কোনটির সহিতই স্থপরিচিত 

নছেন, তাহারা মত প্রণীত প্ব্র্গ বাদ ও ঈশ্বর মীমাংস।* নামক একখানি 

ক্ষুদ্র পুস্তিক| প্রথমে পাঠ করিয়া লইলে, তন্বারা এই বেদাস্ত তত্ব হৃদরস্থ করিতে 

বেশ সহারতা পাইবেন | নিবেদন ইতি-_ 

ভ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার, 
আন্ুলীয়৷ বেদান্ত সমিতি 





বেদান্ত তত 
প্রথম অধ্যায়। 

প্রথম পাছ্। 

”“অথণ শব গ্রস্থারস্তপ্তোতক। গ্রন্থ রস্তে ব্রহ্মবিচারের কর্তবাত। 

দেখাইতেছেন। 

্রহ্মজ্জানের ফপ মোক্ষ, অতএব ব্রহ্বিচার করিবে! শমদমাদি 

সাধন চতুষ্ঠ় সম্পন্ন হইয়া, ব্রন্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া ব্রহ্গকে 

জানিতে ইচ্ছা করিবে! 

্রদ্ষ কি বস্ত বা ব্রন্মের স্বরূপ কি, ইহাই হইতেছে জিজ্ঞাসার 

বিষয়। এইরূপ অনুসন্ধানই হইতেছে জিজ্ঞাস! । 

“আত্মা বা! অরেদ্রফব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তাব্য। 
"*  নিদিধাসিতব্য£*। 

বৃহদারণ্যক 

জিজ্ঞান্ত ব্রহ্ম কি? উত্তর এই যে, প্রতাগাত্ম। € চৈতন্ত স্বরূপ ) 

বৃহৎ বা বৃদ্ধি সম্পন্ন, এই কারণে ইছাকে ব্রদ্ধ বলে। শ্রুতি তত্ব, 

পরব্রদ্ধ, ইত্যাদি বছ প্রকারে ইহাকে অভিছিত করিয়াছেন। 

বর্গ, চিৎ, আনন্দ, অধিতীর়, কুটস্থ, অক্রিয। অনন্ত, অবস্ত, 

অক্ষর, অচল, অঞ্জ এবং স্বগ্রকাশ বস্ত, এইরূপ দ্বাদখ বিশেষণ- 

অথাতো 
বন্মজিজ্াসা॥১৫ 
অবিষ্কা নিবৃতি 

পূর্বক মোক্ষের 
অধিকারী 
হইয়া, ব্রদ্ধকে 
জানিতে ইচ্ছ! 
করিবে। 



৮ বেদান্ত তত্ব । 

বিশেষিত নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অঙ্গ চিন্রুপ “অহং*” শব্দবাচ্য 

'আত্মাই পরত্রহ্গ ; অর্থাৎ “আমিই” পরব্রহ্গ। এ বিষয়ে বিবিধ 

শ্রুতি প্রমাণ আছে। প্জাত্বাবা ইদমগ্র আসৎ। তৎস্থষ্া 

তদেবানু গ্রবিশৎ। অস্তঃ প্রবিষ্টুঃ শাস্তা জনানামস্তরম্ বাহ্ম্। 

ষ বাস্বাভ্যনস্তরো হাজঃ। অশরীরেষু জ্ঞানাদেব সর্বপাপহানিঠ, 

অত্রায়ং পুকুষঃ স্বয়ং জ্যোভির্ভবতি । সহশ্রশীর্বায়ং পুরুষ 

যোইয়ম মৃতময়ঃ পুরুষঃ, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞাং 'প্রতিষ্িতাং 

ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গ, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রচ্ছ, অয়মাত্ম! 

বক্ষ ।* ভত্যাদিশ্রতি । 

“ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপিমাং বিদ্ধি নব দ্বারে পুরে দেহী। 

অনাদিত্বামিগুপত্বা সমং সর্ববভতেষু ॥৮ 

“উত্তম পুরুষত্ত্ন্যঃ, ন জ্গায়তে ন মৃয়তে, বাসুদেব 

সর্ববমিতি ।* 
ইত্যাদি স্মৃতি । 

' শেতাশ্বত্তর ব্রক্ষকে নিশুপণ, “ভাবগ্রাহাম নীড়াখ্যম্”, অর্থাৎ 

ইয়ত্তাবিহীন ও শুধু ভাবমাত্ত, ইত্যাদিরূপে অভিহিত করিয়াছেন । 

আবার তৈত্তিরীককে প্যতো! বা ইম্ানি ভূতানি জায়স্তে যেন 

জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযস্ত্যভিসং বিশস্তি তত ব্রহ্ম তছ্িজিজ্ঞাসত্ম,” 

এই শ্রুতি দ্বারা ধাহা হইতে ভূতাদিজাত, এবং জাত হইয়া ধাহা। 

হইতেই জীবন ধারণ করে এবং প্রলয়ে ধাহাতেই লয় পায়, তিনিই 

ব্রচ্ম, তাহাকে জানিবে, ইহাই বুঝাইয়াছেন। অতএব ভাবমাত্র 

ইয়তাবিহী'ন ব্রহ্মপদার্থ হইতে কিরূপে স্থূল শরীরযুক্ত ইয়ত্তাবিশিষ্ট 

জগতের স্ৃ্টিস্থিতিভঙ্গাদি সম্পন্ন হইতে পারে, ইহাই হইতেছে 

ংশয় । অতএব ব্রহ্গন্বরূপ কিরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে ? 
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এখন কিরূপে ব্রহ্ধ লক্ষ্য করা যায় তাহাই দেখাইতেছেন। 

ধাহা হইতে জগতের অন্মস্থিতি ভঙ্গ হইয়। থাকে তিনিই জঙ্মানত 

ব্রহ্দ।  প্রত্যক্ষতঃ কার্ধাকারণশ্রেণিসজ্বঘ-রূপ উপাধিবিশিষ্ট, 

নামরূপাদি দ্বার! প্রকাশিত, অনেক কর্তৃত্বভোভৃত্বাদিরূপ অভিমান- 

সংযুক্ত, প্রতিনিয়ত দেশকালনিমিত ক্রিয়াফলের আশ্রয়, ও মনোরপ 

উপলব্ধিমাত্র দ্বারা অনুষ্টিত হইলেও অচিস্তযরচনারূপ ষে বিচিত্র 

জগৎ, ইহার যে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারণ হইতে জন্মস্থিতি 

ও ভঙ্গ হইয়া! থাকে, তিনিই ব্রহ্ম । 

প্রথমে মনে কর, আমার অস্তঃকরণরূপ মনোবুদ্ধিচিত্ত 

অহস্কারাদির বৃত্তিসনূছ কিছুই নাই ) তাহা হইলে এই অস্তঃকরণের 

বৃত্তির অভাবেই দর্শন, স্পর্শন, মনন ইত্যাদি সমগ্র ইন্দ্রিয় 

ব্যাপারাদিরূপ গুণাদিও থাকে না। তাহা হইলে এই সমুদ্ধায় 

বাপাবের বিষয়েব, অর্থাৎ এই সমুদায় ইন্দ্রিয় গুণাদি নিশ্পক্স কর্্মরূপ 

যে জগৎ নামক একটা বস্তর অনুভূতি হয় সে বিষয়ের অস্তিত্ব 

থাকে না । গীতায় আছে, 

“যাব সংজায়তে কিঞিত সত্বং স্থাবরজঙ্গ মম্। 

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তর্দূবিদ্ধি ভরতর্ষত ॥* 

অর্থাৎ, যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গমাত্মক সত্ত্ব, অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ 

বন্তমাত্র, জগতে উৎপর হয়, তৎসমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ (দেহ ও 

দেহী ) এই উভয়ের সংধোগ হইতে, অর্থাৎ অবিবেককৃত আত্মার 
'অধ্যাস হইতে উৎপন হয় । 

তাহা হইলে কি থাকে? শুধু সত্য-সংকল্লাত্মক প্স্থখমহম- 

স্বা্াং,» অর্থাৎ আমি সুখম্বরূপে জাগ্রত আছি এইরূপ 

স্বসত্তীন্ুতবসিদ্ধা অন্ভিত্বোপলন্ধিমাত্র থাকে। ইহাই হইতেছে 

বতঃ।২ঃ 
যাহা! হইতে 
জগতের জন্ম 
তি তঙজ 

হুইয়। থাকে 
তিনিই ত্রদ্ষ। 
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নিত্যোপলব্িশ্বরূপ চিদাত্সা ব্রচ্গের সভাবসিদ্ধ শক্তিসংস্ত্যায়রূপ 

(00705675%0101) 06 615915) মুখ্য প্রাণের সৎমাত্রন্বরূপ- 

সত্বগুণাশ্রিত ভাব মাত্র। অর্থাৎ এই মুখ্যপ্রাণরূপ সত্বগুণের 

বিক্ষেপ-জনিত সত্যসংকল্লাত্মক ভাবভূত স্বসন্তান্সভবসিদ্ধ “ মহ্” 

উপলব্ধি মাত্র । এই গুণ ফলের আশ্রয়ে “আমি আছি”” এই 

মাত্রের, অর্থাৎ শুধু নিমিন্তভূত পঅভিমানরূপ” প্রাণ মাত্রের 

উপলব্ধি হয়। ইহার অর্থ এই যে, সেই ইন্দ্িাতীত নিত্যবোধ 
মাত্র পরমাত্মার মুখাপ্রাণরূপ নিমিত্তভূত ক্রিয়াশক্তির সত্য- 

সংকল্পাত্ম ক বিক্ষেপমাত্র জনিত মন্তঃকরণ-বিশিষ্ট হান্দ্রয়ফলাশ্রয়- 

যুক্ত উপাধিভত সপগ্ুণসন্তমাত্রের উপলব্ধি হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, এই অহং জ্ঞানে জাগ্রত সদাত্মার অধিষ্ঠান বশতঃ 

উহ্ারই কন্মরূপ অভিব্যক্তি হেতু সমবর্তিত (009য191172) 

স্থিতিশীল ও বাহ প্রত্যকীভূত পরিচ্ছিন্ন সংস্কারন্ূপ এক বিজ্ঞানময় 

যে. একটা উপলব্ধিবূপ বুদ্ধির (09) অস্তিত্ব অনুভব হয়, 
তাহারই প্রকার হইতেছে নামরূপার্দিবিহীন, স্থিতিশক্তিমাত্রোপ- 

লক্ষিত ইন্ড্রিয়াশ্িত, সর্বাধার স্বরূপ আকাশরূপ দেশোপলন্ধি 

(97৪০০) মাত্র । ইহাই হইতেছে সেই চিৎশক্তিসংস্ত্যায়ের 
'বজোগ্জণ, অর্থাৎ শ্ছিতিন্থ্পীক বা সংরক্ষিত প্রকরণরূপ (2০96০]0- 

012০] 678912%) গুণ মাত্র । এই গুণ ফলের আশ্রয়ে আষাদের 

এক বিজ্ঞান স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন বহিরুপলব্বিমাত্র হয়। 

ভূতীয়তঃ, এই একবিজ্ঞানম্বরূপ বুদ্ধিরই মনোরূপ চঞ্চলতা 

বা! নান ভাবের গতি-বৈচিত্র্য হেতু, ক্রমবর্তিত (30098881%) 

অভ্িমানাত্মক পরিচ্ছন্ন সংস্কারাদিময় যে উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ 

সেই এক বিজ্ঞানেরই নানা! বিজ্ঞানে অবস্থান্তরাদ্দিকপ যে 
অভিব্যক্তি হয়, তাহারই প্রকার হইতেছে দ্রষ্টী ও দৃশ্টাদি রূপে 
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পরিণত, পরিচ্ছিন্ন-ভাবা দিধুক্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আশ্রিত উপাধিরূপে 

অভিব্যক্ত, কালরূপ (7705) অন্তক্পলদ্ধি মাত্র । 

এই ক্রমবর্তিত কাল-রূগী অস্তরুপলন্ধি হইতেছে সেই 

চিৎশক্তির তমোগুণ, অর্থাৎ অভিমানাত্মক গতিক্রিযমাণ প্রকরণ- 

রূপ € 217770878০1 ) গুণমাত্র । এই গুণফলের আশুয়ে 

আমাদের অন্তঃকরণাদিরূপ ইন্দ্রিয়াদদির ব্যাপারাদি জাত হইয়া 

থাকে ; এবং উহাদের ভাব বিকারাদিরূপ অবস্থাভেদাদি 

ভৌতিক নামরূপাদিরপে উপলব্ধ ভুইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়াদি 

এই চিৎশক্তিরূপ প্রাণেরই বিক্ষেপাত্মক প্রকরণা্দি মাত্র । এই 

রূপে এই তিন গুণের প্রভাবে জগৎ বলিয়া একটা ব্যবহারিক 

(7১1)0)070708)81) পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। 

চিদাত্মার স্বভাবসিদ্ধা বিক্ষেপশক্তির এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 
হইতেছে জীব-চৈতন্ঠবূপিণী অব্যক্ত প্রক্কৃতি; যাহা হইতেছে 

জগত্নামীয় বিচিত্র ব্যবহারিক সংঘাত-শ্রেণিরূপ জড় পদার্থের 

উৎপাদক, “কারণ শরীর* বলিয়৷ অভিহিত, অনিত্য ব জড় বস্ত 

বিশেষ (1))01)015)67)08) 0151%)। প্রকৃতির এই সাম্যভঙ্গেই 

জগতের অভিব্যক্তি হয়। ' গীতায়ও আছে, 

পরস্তস্মাতত, ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তজাণ্ড সনাতনঃ | 

যঃ সর্বেবষু ভতেযু নশ্যাৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ 

সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত প্রকৃতি হুইতেও শ্রেষ্ঠ 
( তাহারও কারণভূত ), তাহা হইতে বিলক্ষণ ইন্দ্রিয়াতীত 

অপ্রমের যে একটা সনাতন ভাব আছে, (কাধ্যকারণাদির 

লক্ষণাদিরূপ ) সমস্ত ভূতাদদি, অর্থাৎ সমুদায়ের কারণ শরীররূপ 

অব্যক্ত প্রকৃতি, বিন হুইলেও তাহ! বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ 
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ঙ বেদাস্ত তত্ব । 

জগতের কারণভূতা প্রকৃতিরও কারণ একমাত্র ব্রহ্গপদ্দার্থ ই 

যে নিত্য, ইহাই ভাবার্থ। 

কাল ও আকাশরূপ আধার ইহার! উপলব্ধির স্বয়ংসিদ্ধ 
প্রকরণা্দিমাত্র ; এবং প্রাণ উপলব্ধির নিমিত্তকারণ; এব* 

জগৎ রচন! প্রতিনিয়ত দেশকালনিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয়ধুক্ত মনোরূপ 

উপলব্ধিরই অভিব্যক্তিমাত্র । প্রকৃতপক্ষে একই চিদ্রপ অথগ্ড 

শক্তি-সংস্ত্যায়মাত্র নিমিত্তভৃত মুখ্য প্রাণের বা “অহং ভাবের” 

মায়াবিক্ষেপ, অর্থাৎ পরিচ্ছেদাত্সক বিক্ষেপার্দি, হইতেই দেশ- 

কালাদিরূপ উপলব্ধির ব! মনোবৃত্তির প্রকরণার্দি উৎপন্ন হইয়া 

জগন্জরপ বিচিত্র রচনার অভিব্যক্তি করে। 

11)676 5৪ 200 11060161610 201911০5০61) 810809 800 

01009, 100019 (01005 0৫6 101/91) 017) 81) 8. 

4607, 

গীতায় আছে, “অহং সর্বস্ত প্রভবমত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে |” 

অর্থাৎ, আমি ( পরমাত্সা ) সকলের উৎপস্ডি-হেতৃ, এবং আম! 

হইতেই বুদ্ধিজ্ঞান (বিবেক) প্রভৃতি সকলই প্রবর্তিত হয়। 

এই স্যত্রেরও ইহাই ভাবার্থ। এখানে- পরমাআ্সাকে জ্ঞানাদি 

সমুদায়েরই প্রবর্তকরূপ বিবেকম্বরূপ মুখ্যজ্ঞানও (7899 111) 

বল। হইয়াছে, ইছাই তাৎপর্য । 

সম্বাঙ সংজায়তে জ্ঞানং রজেসো লোভ এবচ। 

প্রমাদমোহৌ তমসে! ভবতোইচ্ভানমেবচ ॥ 

অর্থাৎ, সন্বগুণ হইতে জ্ঞানোৎপন্ন হয়ঃ) রজোগুণ হইতে 

কামাত্রক সঙ্কল্পলজনিত বোধরূপ লোভ উৎপন্ন হয়; এবং 

তমোগুণ হইতে অভিমান ও আঅবিবেক, এবং তজ্জন্ত অজ্ঞান ও 
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উপর হন । মঅ্ববেক বশত; এই তিন গু] ভইতে জগতের 

৮ অভিব্যক্তি হয়, ইহাই ভাবার্থ। 

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ সমুন্তবান্। 
জন্মস্থ ত্যুজরাহুঃখৈ বিমুক্তেগহুম্থতমশ্তে ॥ 

অর্থাৎ, দেহীদ্েহসমুস্তব (দেহোৎপ্ডির কারণভূত ) এই 

তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, জন্ম মৃত্যু জরারূপ ঢঃখার্দি হইতে 

বিষমুক্ত হইয়া, অমৃতম্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন; অর্থাত ব্রঙ্গভাব 

প্রাপ্ত হন। এই তিন গু অতিক্রম করিলে, উহাদের সংস্কারাদি- 

জাত জগব্রুপ অভিব্যক্তির নাশ হয়, সুতরাং জীব ব্রদ্ষভাব পায়, 

ইহাই ভাবার্থ। 

৮ 90181708080 99106 ৮91 8৪021089200 9৩৪0. 

(1050 10501176 31501110155 ৪. 6০ 300601710/ 60 0111 81010- 

39061৮০ 10101)6 01 1১97021051010, 0৮5, ০০ 39199100928 
90 8৮, 1018 19919০০60০0 1791 18৪, 1300 17 %/6  001)9£002 

0100 107৮৮ ০ 091] 108,009 19 20090101185 10180 2 ৬/10016 

01721)010701)8 71098 2 6011) 07 709917৮১০00 ৮ 101হ10091 

0 1'91075907) 62567109105 21) 007 9091, ৬৮৪ 10211 100 101019]: 

1০০ 91111015090 (1790 জট 01)]% 999 1591 007০1101089 

(01701511001008%] ঠি21 01 2৮11 080 1000 16939, 5)21)১01, 

(179 (72509599100 91)0810101997591)0100১ 8৮09. 11) 01020010105 

/হ01)0100 ৮৮111) 1৮ 09013 7১00 09 0৮119] (10০ ০০)9০৮ 

(9: 67০ 19১1৩) 0? &11] 190951019  921)51191509, 01080 

29 189,08019, 

607, 

আবাব ইহ[ও নিশ্চন্ন যে, জগৎ আমাব মনোবরূপ উপলবন্ধিক়াত- 

«এ মাত্র হইলে9, ম্সার্ম আমাব নিজ সন্ধরণন্ত ধোগে মামাব 



৮” বেদাস্ত তত্ব । 

উপলব্ধিরূপ বস্ততন্ত্রকে বিশেষিত করিয়া জগতের স্যষ্টি, স্িতি, 

ভঙ্গাদি বা কোনরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তনার্দ করিতে 

পারি না। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, আমার সক্কল্পশক্তি- 

বিশিষ্ট উপলদ্ধিরূপ যে বস্ততন্ত্র তাহ! স্বরংসিদ্ধ বা মুখ্য বস্ত নহে; 

'স্বতন্ত্র কোন চিন্ময় স্বয়ংসিক্ধ বস্ততন্ত্রের 00007791)07)) অধীনস্থ 

আভাসরূপে (10109) 01052100977) জগঞ্জপ বস্ত হইয়া আমার 

বুছিতে প্রতিভাসিত হয়। আমার মধ্যে চিন্ময় বস্তু একমাত্র 

আমারই আত্মা। আমার উপলব্ধি যদি উহার স্বয়ংসিদ্ধ স্বরূপাংশ- 

রূপ পরিণাম হইত, তবে অবশ্তই উহার স্বেচ্ছায় বস্তত্যষ্টির 

আংশিক ক্ষমতা থাকিত। যেহেতু উহার তাহ! নাই; সুতরাং 

আমার উপলদধ আত্মার পরিণাম নহে; অতএব ইহা আত্মার 

বিক্ষেপশক্তিজনিত প্রতিবিষ্বমাত্র। অর্থাৎ, 'প্রত্যগাত্মারূপী 

পরমাত্ম! ব্রহ্ষের বিক্ষেপশক্তিজনিত প্রতিবিম্বই হইতেছে এই 
জগৎ। এই সমুদ্ায় তত্বগুলিই হইতেছে বেদাস্তের প্রতিপাস্ত 

বিষন্ন । পরে এগুলি বিশেষূপে বিবৃত হুইবে। 

মোটের উপর এখানে এই পধ্যস্ত বুঝা! গেল যে, সাক্ষি-চৈতন্ত- 

রূপ পরমাত্মাই জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের মুখ্য কারণ; কেনন৷ 

জ্ঞান চৈতন্রূপ জীববিজ্ঞান, অর্থাৎ গ্রজ্ঞা বা উপলব্ধি, সেই 

সাক্ষীমাত্র নিমিত্তভৃত সর্বেখবর সর্বশক্তিমান পরমাত্মা ব্রহ্গেরই 
বিক্ষেপশক্তিরূপিণী মায়াপ্রতিবিশবিত আভাসম্বরূপে জগত্রূপে 

'অভিব্যক্ত হয়। অতএব জীব বা প্রধান (প্রকৃতি) জগতের 

সুখ্য কারণ হইতে পারে না। 

বস্তসত্তার অভাবে আকাশ কিছুই নহে, শুন্ঠোপলব্ি মাত্র 

* এবং বস্তসত্তাযোগেই ইহ! নামরূপবিশিষ্ট দেশোপাধি বিশেষ হয়। 
সুতরাং আকাশ উপলান্বরই ঝাহ্জ্ঞানাত্মক উপাধি মাত্র, নিজে 
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বন্ত নহে। কালও বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, ইত্যাদিরপে 
অন্তরুপলন্ধিরই গতি-ক্রিয়মাণ উপাধি মাত্র, নিজে বস্ত নহে। 

আবার প্রাণ. হইতেছে এই উপলব্ধির-নিমিত্ত-কাঁরণ, কেননা 

প্রাণের অস্তিত্বই উপলব্ধির অন্তিত্ব। বস্ত সত্তামাত্রেই, 
অর্থাৎ সমগ্র জগতই এইরূপ দেশকাল-নিমিত্-ক্রিয়। ফলাশ্রয়ী 

উপলব্ধিজাতমাত্র ; সুতরাং স্বতন্ত্র বস্ত মুখ্য কারণ হইতে পারে ন!; 

কেননা ইহাও এইরূপ দেশকালনিমিত্বাদি ছারা নিয়মিত ; 

এস্বলে মনোরূপ উপলব্ধি যে বস্তব আভাস মাত্র, সেই বস্তুই 

হইতেছেন মুখ্য কারণ । 

পূর্বাধিকরণে সত্যঙ্ঞানাদিরূপ ব্রন্মের বিসদৃশ জগজ্জন্মাদি- 

কারণত্বরূপ (7১1)75101) তটস্থ লক্ষণ কথিত হইয়াছে; অথাৎ 

ব্রহ্ধ যে শুধু প্রকাশমাত্রত্বম্বরূপ চৈতন্তরূপে জগতের জন্মাদির 

কারণ, ইহাই মাত্র বুঝান হইয়াছে। তাহা হইলে তীহার 

সর্বশক্তিমত্ব মাত্র সিদ্ধ হয়, সর্কজ্ঞতা দিদ্ধ হয় না; কেনন। সেই 

চৈতন্ত মাত্র স্বরূপ সর্বশক্তিমত্বার মধ্যে; প্রকাশমাত্ররূপ 

চিৎ-লিঙ্গের সহিত আদি বিষ্ভারূপ” (বেদার্থক ) ম্বয়ংসিদ্ধ 

উদ্দেশ্তবোধক কর্তব্যজ্ঞান বা প্রশাসকজ্ঞানরূপ বিবেকবোধক 

চিৎ-লিঙ্গ না থাকিলে, কার্য্যকারণাদি শ্রেণিসজ্বযুক্ত এই প্রারৃতিক 

ছন্দরপ জগতের মধ্যে কোন অভিপ্রায়াত্মক কর্মপ্রবর্তভন থাকে 

না। কিন্তু প্রত্যক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, জীবমাত্রেই 

তাহার “সন্তাবরক্ষারূপ+”, অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষা বা টিকিয়া 

থাকারূপ স্বাভাবিক পস্থখের” জন্ত ক্রিয়াশীল; এবং এইরূপ 

অভিপ্রায় শুধু জীবের মধ্যে নহে, জড়ের মধ্যেও স্বীকার্য্য; 

কেনন! জড় ও আণবিক সমাকর্ষাদি হেতু সস্ভাব রক্ষার জন্য 

বা ্বাভাবিক নুথের জন্ত ক্রিয়াশীল । এই সমাকর্ষ যে চৈতন্তমাত্র 

শান্ত 
যোনিত্বাৎ ॥৬। 
প্রশাসক জ্ঞান 

রাপ শাস্ত্র 

সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর 
হইতেই সমুস্তৃত 
হইয়াছে। 
আবার সেই 
প্রশাসক জান. 

রূপ বেদাদি 
শীস্ত্রই হইতেছে 
তাহার প্রামাণ। 



১ বেদাস্ত তত্ব । 

জনিত ইহা! পরে জানা যাইবে । আবার সেই চৈতন্ত আকর্ষক- 

স্বরূপে শুধু প্রকাশক নহে, প্রশাসকও বা অভিপ্রার়-বিশিষ্ট 
ভ্ঞানও যে বটে, ইহাও বুঝিতে হইবে । কেননা, যে “কাম” 

বা ইচ্ছা “সমাকর্ষের” প্রবর্তক; তাহার মধ্যে উদ্ষেশ্ঠরূপ 

অভিপ্রায় না থাকিলে, অর্থাৎ আত্মাভিমুখী স্থখ-জ্ঞান না 

থাকিলে, সেই কামের অস্তিত্বের বৈল়র্থা হয় । অতএব চৈতন্তের 

প্রকাশলিঙ্গের মধো স্বাভাবিক স্থখ-প্রাপ্তি রূপ অভিপ্রায়-জ্ঞানও 

অন্তত আছে । সেই জন্তই চৈততন্ত-মান্ত্র-ব্রহ্ম-স্বরূপের বিক্ষেপ- 

শক্তি মায়! সন্কল্লাত্মিকাও বটে। এই সমুদ্দায় বিষয় পরে 
বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । আপাততঃ বুঝিতে হইবে যে, 

যখন এইরূপ একটা 'ভিপ্রায় জাগতিক পদার্থে দই হয়; 

তখন জগতের মুখ্য কারণ চৈতন্তমাত্র ব্রহ্মস্বরূপের মধ্যে ষ্টাহার 

স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশস্বরূপত্ব সহ স্বয়ংসিত্ধ উদ্দেশ্তবোধক বিবেকজ্ঞান 

অন্ত প্রবিষ্ট না থাকিলে তাভার প্সর্বজ্ঞতার” বৈয়র্থয হয়। আবার 

এইরূপ বিবেকজ্ঞানের আদি কারণ না খাকিলে, ইহার অস্তিত্বও 

শ্বীকার কর! যায় না। এই সংশয়ের উত্তরে কহছিতেছেনঃ 

প্রশাসকজ্ঞানরূপ বেদাদি শাস্ত্রের কারণ ব্রহ্ম। বেদ” 

অপোৌরুষেক্লার্থে সর্বজ্ঞানাদির প্রবর্তক-রূপে ম্বয়ংসিধ উদ্দেশ্তরূপ 

বিবেকজ্ঞানবোধক. "আদিবিস্তার”* সাক্কেতিক অর্থবাচক শক 

বলিয্াই জ্ঞাতব্য ; সুতরাং সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম সর্বজ্ঞও বটে, 
শ্রুতিতেও আছে, পঅস্য মহতো ভূতভ্য নিশ্থসিত-মেতদ্ যদৃত্েদ”” | 

অর্থাৎ এই যে খগবেদাদি শাস্ত্র ইহ! এই মহতভূতের (ঈশ্বরের ) 

নিশ্বাসজাত । ভাবার্থ এই যে, যেমন তাহার নিশ্বাস ( চৈতন্ত- 

স্বরূপত্ব ) হইতে লীলামাত্রত্বরূপে জগতের প্রাণ উত্পন্ন, সেইবপ 

উহ! হইতে লীলামাত্রস্বরূপে প্রশাস কজ্ঞানরূপ খগ্বেদাদশব্ববাচ্য 

জগতের “বিবেকজ্ঞানও” উৎপন্ন হইয়াছে । 
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আবার এই সুত্রের অন্ত অর্থও আছে। যথা, একমাত্র শান্্রই 
সেই অজ্ঞাত বস্ত্র জ্ঞাপক। কেননা তিনি বাক্য সকলের 
অগোচর, অর্থাৎ ইন্দ্িয়গ্রাহ নহেন; স্বতরাং বিজ্ঞান দ্বার 

তাহার প্রমাণ হয় না। আবার অনুমান দ্বারাও ব্রহ্ম নিরূপণ 
করা যায় না; এস্কলে একমাত্র শান্ত্রই হইতেছে তাছার প্রমাণ । 

“দসর্ববেদ। যশ পদমামনস্তি” | 

কঠবল্লী। 

তাহ! হইলে এই উভয় অথের সামগ্রস্তে ইহাই ভাবার্থরূপে 

বোধ্য যে, প্রশাপক জ্ঞানরূপ শাস্ত্র সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে সমভভূত 
হইয়াছে, আবার সেই প্রশাসকজ্ঞানরূপ শাস্ত্রই হইতেছে তাহার 

জ্ঞাপক, অর্থাৎ তাহাকে জানাইয়! দেয়। 

অতএব ব্রন্ধ শুধু সর্বশক্তিমান নহেন, সর্বজ্ঞও বটেন। 

“বেদৈশ্চ সর্বৈবেরহমেব বেগ্ঠোবেদান্তকৃত্েদ-বিদেবচাহম্ 1” 
গীতা । 

জৈমিনির মতের প্রতিবাদ হেতু চতুর্থ ুত্রের অবতাবণা । 

জৈমিনীর মতে আয়্ায় (বেদের ক্রিয়াকাণ্ড) মাত্র ক্রিয়া- 

প্রতিপাদক; এবং যাহা ক্রিয়া-প্রতিপাদক তাহাই প্রমাণ। 
উপনিষদ ( বেদের জ্ঞানকাওড ) ক্রিয়া! প্রতিপাদ্ক নহে) অতএব 
উহ! প্রমাণ নহে । সর্ব বেদাস্ত হইতে যাহ! কেবল পরিনিত 

অর্থাৎ শ্বতঃসিদ্ধ তাহাই প্রতিপাদত হইয়া! থাকে । জ্ঞানকাণ্ড 

এতদূর পরিনিষ্ঠিত নহে) কেনন। উহ! অনুমানের উপরেও 
নির্ভরিত । অভএব বেদাস্তের প্রতিপাগ্থ বিষয় ব্রন্গবিজ্ঞান নহে, 

কর্ন বিজ্ঞানই বটে। স্ৃতরাং ব্রহ্ধ *শান্্রযোনি” নহে) কর্ম্ৃই 
“শান্্যোনিশ। 

তত. 

সমন্বয় ৎ 891 

বেদাস্তাদির 

ব্রহ্মবোধকত্ব 

ব1 বেদাস্তাদির 
ব্রদ্মে অবসিতত্ব 
উভয়ই সময় 
স্বারা উপপন্ 
হয়। 



১২ বেদাক্ত তত্ত্ব 

এই মতের নিরাসার্থে কহিতেছেন, ব্রহ্গহই সর্ব বেদাস্ত 

প্রতিপাদন্ত শাস্সরপ্রমাণীয় বিষন়; কম্মশাস্ত্র প্রমাণবিষয় নহছে। 

ব্রহ্মের এই সর্ববেদ বেগ্ত্ব শ্রুতিসমূহ কর্তৃক বিরোধ শুন্তভাবে, এবং 

ষড়বিধ তাৎপধ্য পিঙ্গাদির সুবিচারের সহিতই সম্পন্ন হইক্লাছে। 

যদ্দিও নান! শ্রুতি নানা ভাবে তাহাকে নিদ্দেশ করিয়াছেন, তবুও 

মূল বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, ইহাই ভাবার্থ। 
*যোহসৌ সবর্বেদৈঃ গীক্পতে” । ইতি গোপাল তাপনী । যাবতীয় 

শান্ত্রার্দি একমাত্র ব্রহ্ষেই পর্যবসিত হইক্সা! থাকে | চিৎমাত্র 

ব্রহ্মই যে সর্বশক্তিমান-রূপে জগতের তটস্থ কারণ, অর্থাৎ ইহার 

প্রকাশসত্তের কারণ, এবং সব্বজ্ঞ রূপে স্বয়ংাসদ্ধ পাস্ত্রজ্ঞানর্পে 

ইহার বিবেকেরও, অর্থাৎ জ্ঞান-সত্বেরও কারণ, হহাও ষড়বিধ 

তাৎপধ্য লিঙ্গাদির সমন্বয় ছারা সম্যক উপলব্ধ হয়। 

' উপক্রমোপসংহারো অভ্যাসপুর্ববতাফলং 

অর্থবাদোপপত্িশ্চ লিঙ্গতাশুপধ্য নির্ণয়ে ॥ 7" 

এই ছয় লিঙ্গের দ্বারা তাৎপর্যা নির্ণীত হয়; এবং উহাদিগের 

নামই সমন্বয় | 

জৈমিনি যে বেদাস্তশাস্ত্রের ক্রিয়া ফলেই সম্পূর্ণ পরিনিষ্ঠতা 

দেখাইরাছেন, তাহাও যুকক্তুযুক্ত নভে । তিনি সঙ্গতি মেখাইয়াছেন 

যে, "তোমার পুজ্র জন্মিযাছে, 'এইটী সর্প নহে রজ্জু”, কেননা 

ইহাতে যখন শ্বরূপপর হর্ষ ও ভয় নিবৃত্তিবূপ ফলবত্ব দৃষ্ট হয়, 
তখন স্ুব্যক্ত ফল বেদান্ত বাকোর নৈম্ষল্য বল! নিতান্ত অসঙ্গত। 

ইহার উত্তর এই যে, জৈমিনির এইরূপ কন্মাভিপ্রারক বচনাদি 
ব্রচ্মপরত্বেই প্রযোজিত ভইয়া থাকে; ক্ষুতরাং সর্বশক্তিমান ও 

সর্বজ্ঞ ব্রহ্মেই শাঙ্্গ্রমাণ সমম্বস্ািক্রমে সিদ্ধ হয়। ইহার তাৎপধ্য 
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এই যে, কর্মকাণ্ডে বিধি সম্পক ব্যতিরেকে বাক্য প্রমাণ দৃষ্ট হক 
নাঃ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞানে, সেরূপ অপ্রামাণ্য 

নাই । কর্মকাণ্ড প্রবৃত্তিবোধক, এবং জ্ঞানকাও্ নিবুৃত্তি- 

বোধক। যতক্ষণ আত্মঙ্ছান না জন্মে, অর্থাৎ জীব অবিস্তাৰশ 

থাকে, ততক্ষণ তাহার কন্মাধীনত্বহেতু তাহা কর্তৃক জাগতিক 

পদার্থে ফলবত্ব দৃষ্ট হয়; অর্থাং ততক্ষণ তাহার প্রবৃত্তি থাকে । 

আত্মজ্ঞান হুইবামাত্রই তাহার কন্মাধীনত্ব থাকে না; তখন ইহা 

যে সর্প নভে, অর্থাৎ ভ্রাস্তিকলিত মাত্র এবং ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ যে 

নহে, রজ্জু অর্থাৎ ব্রহ্মই বটে, এইরূপ জ্ঞান আপনিই প্রকাশ পায় ॥ 

সেই জ্ঞান দ্বার অজ্ঞানতা বা! কর্্দতন্ত্জাত ভ্রান্তি বিদুরিত হয়ঃ 

অর্থাৎ তখন তাহার নিরুত্তিরপ মোক্ষফল লাভ হয়। উৎপত্তি, 

বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার 'এইট চারিটী প্রবৃত্তিনূপ কব্রিয়াফল। 

মোক্ষক্রিয়াফল নহে, ক্রিয়ানিবুতিবপ ব্রক্গভাব মাত্র । দেহ 

ইন্জ্রির় ও অন্তঃকরণ, 'এই ত্রিতয় সংযুক্ত চিদাভাসরূপ জীবই 

ভোক্তারূপে কম্ধ্রফল ভোগ করে । জীবের প্রবৃত্তিরপ মানসিক 

জ্ঞানই হইতেছে তাহার অহংবৃত্তি সম্বলিত ভোগাভিম়ানরূপ জীবত্ব 
বা উপাধি; এই অহংবৃত্তিসম্বলিত আত্মাভাসই প্জীব” নামে 

কথিত । মুখ্যাত্মা পরমাত্ম! এই অহংবৃত্তিরূপ সংকল্লের অতীত 

উপনিষদ্ বেছ্া নিত্য পুরুষ বা ম্বরং সিদ্ধবস্ত মাত্র ; তৎব্যতীত 

সবই বিকার, পরিণামী ব বিনাশশীল। আত্মা অবিনাশী, 

অনভিমানী, অভোক্তা » সুতরাং তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে ন!। 

প্রবৃস্তি নিবুত্তি তাহার উপাধিরই হইয়া থাকে । জৈমিনির 

বিধিবাদ কম্মকাণ্ডীয় অনুশাসন মাত্র ; জ্ঞানকাণ্ডের সহিত ইহার 

কোন সম্পর্ক নাই। পজন্বেষ্টব্* আত্মার স্বরূপজ্ঞান হওয়ার 

, পুর্বর্ব পর্য্যস্তই আত্মার উপাধিজাত ব্যবহারিক "্প্রমাতৃত্বরুপ* 



ঈক্ষাতে- 
নাশব্দস্ ॥৫1 
ঈক্ষণহেতু ব্রন্ধই 
জগতের কারণ, 
অশৌত 
প্রধানাদি 
নছে। 

১৪ বেদান্ত তত্ব। 

কর্তৃত্বাদি থাকে; তৎম্বরূপ জ্ঞাত হইলে, তাদৃশ ব্যবহারিক 
প্রমাতৃত্ব থাকে না। আত্ম-জ্ঞান হওয়ার পূর্বে লৌকিক প্রমাণও 
প্রমেয়াদি ব্যবহার সত্য বলিয়া বোধ হয়) আত্মজ্ঞান হইলে, 

রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত, সমস্ত মিথ্যা বলিয়! প্রতিভাত হয়। 

« আত্মাবাইদমেক এবাগ্র আসীগু। 
তদেতদ্ ব্রন্ষাপূর্ববমনপরমনস্তরমবাহাং ॥+ 

“তংহি নং পিতা যোহম্মাকমবিদ্ভায়ঃ পরপারং তারয়সি।”” 
--শ্রুতি 

এখন সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির জড় কারণ-বাদ নিরন্ত 
করিতেছেন। 

সাংখ্যাদি পরিকল্িত জড় প্রধানাদি বেদাস্তশান্ত্রের প্রতিপাস্ 

নহে; কেনন| উহ্নার! শ্রুতি বাক্যাদি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই। 

চেতন পদ্দার্থ ইঈ “ঈক্ষণ” বা আলোচনযোগে জগতের কারণ হইতে 

পারে; জড় পদার্থ নহে। চৈতন্ত-শ্বরূপ ব্রহ্ধই সর্বজ্ঞ, অচেতনের 

সর্ধজ্ঞতা থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহার সাক্ষিত্ব বা ডরস্ব 

থাকিতে পারে না, এবং প্রকাশাদিরপ জ্ঞানের প্রবর্তকও 

সে হইতে পারে না। অচেতন প্রধানরূপ জগৎ ব্রদ্মের ঈক্ষণ দ্বারাই 

প্রকাশিত হইয়া! থাকে, শ্বতঃকর্তৃত্ব যোগে নহে। আকাশ 

যেমন সর্বব্যাপী হইয়াও, অনন্ত হইয়াও ঘটা্দি বিভিন্ন বস্ততে 

উপাধি বিশিষ্ট হন, ব্রহ্গও সেইরূপ সর্বব্যাপী ও অনন্ত হইয়াও 

তদীক্ষণযোগে জীব চৈতন্ত শ্বরূপে প্র্কৃতিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহের 

উপাধি দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন জীব-সংজ্ঞ! ধারণ করেন। অতএব প্রধানাি 

সংশধাবাচ্য জগতের কারণ হইতে পারে না। 

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-আসীন্নান্তৎ কিধনমীষত স্রক্ষত 
লোকান শথজত” ।-_এতরেয়। 



প্রথম অধ্যায় । ৬৫ 

*তদৈক্ষত বহুত্যাং প্রজায়েয়েতি*। 
--ছান্দোগা। 

“সইঈক্ষণং চক্রে স প্রাণমস্থজত'”। 

--শ্বেতাখতর । 

এই ঈক্ষণ বা পর্যালোচন! মৃখ্যত্বরূপ আত্মার না হইয়! কোন 

অচেতন পদার্থেও গুণরূপে উপচরিত হইতে পারে, কেননা 

শ্রুতিতেও আছে “তত্তেজ এক্ষন্ত,৮ ইত্যাদি। এই সংশয়ের 

পরিহাবাথে কহিতেছেন, ব্রন্মের এই ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ বা গুণযুক্ত 

নহে। কেননা তিনি আত্মশবের দ্বার শ্রুত হন। আত্মার 

কোনই গুণ থাকিতে পারে না । ছান্দোগ্যেও আছে, “যোগুণৈঃ 

সর্ধঘতোহীনে ষশ্চ দোষবিবর্জিত হেয়োপাদের় রহিতঃ স আত্মা ইতি 

অভিধীয়তে” ; ইত্যাদি দ্বার। আত্ম! সর্বপ্রকার গুণ বজ্জিত বলিয়। 

কীত্তিত হইয়াছেন। জড়ের (প্রধানের) ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ; অর্থাৎ 

জড় ইহাযোগে সগ্ডণ বলিয়াই ধাধ্য হয়, কেনন! উহার ঈক্ষিতৃত্ব 

“সতেরইশ “অনুপ্রবেশ" নিমিত্ত হইরা থাকে । কেবলমাত্র সতের 

বা আত্মার ঈক্ষিতৃত্বই মুখ্য, অর্থাৎ তাহাতে স্বয়ংসিদ্ধ। জীবাত্মার 

সগুণত্ব আত্মার উপাধি নিমিত্ত মাত্র; জীবে অনু প্রবিই আত্মা- 

নিগুণ, নিলিপ্ত। "আত্ম! বা ইদ্দম্ এক এবাগ্র আসীং*, ইত্যাদি 

শ্রুতি যখন পুর্ণ ব্রন্মেই আত্মার মুখ্যার্থ প্রষ্মোগ করিয়াছেন, তখন 

্রন্বনিগুণ, নিলিপ্ত। গীতাও বলিয়াছেন; 

অনাদিত্বা নিগুণত্বা পরমাত্মায়মব্যয়ঃ | 

& শরীরম্থোপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে? ॥ 

অর্থাৎ, আস্মস্তবিহীন ও নিগুণ এই পরমাত্ম' অব্যয় বা! হাস 

শববাৎ 1৬1 
ব্রন্মের ঈক্ষণ 
গৌণ নহে, 
কেনন। আত্ম. 

শবের প্রয়োগ 

আছে। 



তন্নিষ্ঠস্তমোক্ষো- 
পদেশাৎ ॥৭॥ 

ব্রক্মনিষ্ট ব্যতির 
মোক্ষোপদেশ 

কখন হেতু, 
ব্রন্মের ঈক্ষি- 
তৃত্ব মুখ্য বা 
স্বয়ংসিদ্ধ; 
গ্রৌণ নহে। 

১৬ বেদাস্ত তত্ব । 

বৃদ্ধিরূপ বিকারাদি বিহীন ? স্থতরাং দেহে খাকিয়াও তিনি কিছুই 

করেন ন|; অর্থাৎ সাক্ষিমাত্ররূপে ব! দ্রষ্টা ভাবে অবস্থান মাত্র 
করিয়া, কর্্মফলে লিপ্ত হন ন|। 

এই সমুদ্বায় কারণাদি বশতঃ প্রধানাদি “সৎ* হইতে পারে ন1। 

আত্মশবা দ্বারা ঈক্ষিতার বা আলোচনকারীর মুখাত! সিদ্ধ 

নাও হইতে পারে) কেননা আত্মশব্ষ প্রকৃতিতেও প্রযুক্ত হইতে 

পারে। যেমন, “ভূতাআ”, ইত্যাদি শবেের প্রয়োগ দেখা যায়। 

খতএব প্রকৃতিই মুখ্য ঈক্ষিতা হউক? ক্রতুশব জলন ব অগ্নি অর্থে 

যেমন গৌণ, সেইরূপ ব্রচ্ষর ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ বলি না কেন? ইহার 
উত্তরে কহিতেছেন, তাহা! নহে । ছান্দোগা শ্তিতে আত্মনিষ্ঠ 

পুরুষের, অর্থাৎ অবিদ্ভ! কার্যানাশযোগে সত্বশুদ্ধ চেতনের, 

প্রারন্ধ কর্থক্ষয়ে বা দেহ পাতে মোক্ষউপদিষ্ট হওয়ায় আত্ম। শবে 
নিগুপণ চৈতন্ত-মাত্র পরক্রদ্ষকেই বুঝায়; প্রধানকে নহে। 
ভূতার্দি সম্বন্ধে আত্মশব্ব (জীবচৈতন্ভ ) গৌণ ; চেতনমাত্র 

সম্বন্ধেই আস্মশব্দের মুখা প্রগ্নোগ হয়। শ্রুতিতে নিগুণ পরমাত্মাই 
মুক্তির হেতু বলিয়। উক্ত হইয়্াছেন। তৈত্তিরীর়তে আছে, 

*অসদ্বা' ইদম্ অগ্র 'মাসীৎ ততোটব সদজায়ত তাত্মানং স্বয়ং 

কুরুতে......যদাহেবৈষ এতসিন্গদৃশ্রেহনাত্মে অনিরুক্তেইনিলয়নে 
অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেহথ সোইভয়ং গতোভবতি )” ইত্যাদি । 

এইপূপে অসন্রগী ব! নিগুপরভাবমাত্র, প্রপঞ্চাতীত, আত্মার 

মহদাদিরূপে (প্রধানাদিরপে ) প্রকাশের কর্তা, পরমাত্মা, 

সংশব্বাঁঢ্য, স্বয়ং প্রকাশমান পরবদ্ধে পরিনিষ্ঠিত জীবের বিমুক্তি 

কথিত হওয়ায়, ব্রঙ্গের ঈক্ষণ গৌণ হইতে পারে না) ইহ! মুখ্য বা 

তাহাতে শ্বয়ংসিদ্ধমাত্র। অতএব প্রধানার্দি “সং*-শববাচ্য 

জগতের কারণ হইতে পারে না। গীতায়ও আছে, 



০০ 

প্রথম অধ্যায় । ১৭ 

“নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তীরং বদাদ্রষ্টানুপশ্তি ॥ 

গুণেভাশ্চ পরং বেস্তি মন্ডাবং সোহধিগস্ছতি ॥”” 

যখন দ্র (বিবেকী হইয়।) বুদ্ধি প্রভৃতিকারে পরিণত 

গুণাদি ভিন্ন অন্ত কর্ত! ন! দেখেন, অর্থাৎ গুণই কর্ম করে, আমি 

করি না, এইরূপ দেখেন; এবং গুণেব অতীত বস্তুকে ; অর্থাৎ 

তৎসাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে; বিদ্িত হন, তখন তিনি আমার 

ভাব (ব্রহ্বত্ব) প্রাপ্ত হন। নিরন্তর সমাধিলন্ধ সমাক্ জ্ঞান দ্বারা 

€ “সমুদায়ঈ-ব্র্গ”। “সোহহং৮, *্তব্বঘসি*,। এইরূপে) একমাত্র 

ব্রহ্মকেই নিতাবস্ত বলিয়া জানিতে থাকিয়!, এবং গুন ও তংকার্ধা 
লক্ষণাদিকে অনর্থ বলিয়] জানিয়া, তংসমুদায় অতিরুম করিয়া, 

তিনি জীবনুক্ত হন। ইহাই ভাবার্থ । 

"অথাত আদেশোনেতি নেতি *, ইতাদি বচনন্বারা শ্রুতি 

দেহ মন প্রাণ জাবা্ম' প্রভৃতি সমুদায়কেই গৌণ বলিয়। তাগ 

করিয়।, ষে নিতা স্বরূপ উপলব্ধি মাত্র অনশিছ থাকে ইহাকেই 

সৎশব্দবাচা চৈতন্মাত্র তরঙ্গ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। প্রধান 

সম্বন্ধে এইরূপ হ্ধেয়ত্ব ব! শ্যাগোপদেশ সিদ্ধ হয় না; কেনন। 

অচেতন প্রধানের গুণাদি ছাড়িয়া দিতে থাকিলে, ইহাতে 

চৈতগ্তাভাব হেতু, ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং 

প্রধান নিতাস্বরূপ সতশন্দবাচা জগতের কারণ হইতে পারে না। 

যে গুগ বা শক্তি যাহাতে স্বয়ং সিদ্ধ নহে, অন্ত বা পর বস্ত- 

তন্ত্র হইতে প্রাপ্ত, দেই গুণযোগেই সে বস্ত গৌণ বা সগ্ুণ হয়। 

স্বয়ংসিন্ধ গুপযোগে বস্ত গৌণ হইতে পারে নাঃ কেননা ইহা 
'তাহাতে স্বরূপমাত্ররূপে সিদ্ধ হয়। ঈক্ষণরূপগুণ বা “চিংশক্তি* 

» ব্রন্ধের স্বয়ং সিদ্ধ বা মুখ্য গুণ বা! শক্তি মাত্র; কেনন! ইহ। তাহ! 

চ 

বচনাচ্চ 8৮. 

হেরত্ব বা 

তাজত্ব বিষয়ে 
উপদেশ না 

' থাক। হেতু 
প্রধান সৎশব্ধ 
বাচা জগতের 

কারণ হইতে: 
পারে না। 



্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥ 

জর্থাৎজীবায। 
পরমাক্মাতে য় 
হয়; অতঞব 
গরমাকা মুখ) : 
কারণ, গৌণ 
নছেন। 

১৮ বেতাস্ত তত্ব । 

কর্তৃক অন্তবস্ত হইতে প্রাপ্ত নহে। শ্ৃতরাং তিনিই মাত্র সর্ব- 
শক্তিমান; কেননা! সগুণ বস্ত, অর্থাৎ অন্ত হইতে প্রাপ্ত গুণ 

যোগে গৌণ বস্তু, সেই গুণের বা শক্তির জন্য অন্যের অধীনস্থ 
থাকায় সর্বশক্তিমান হইতে পারে না। যেহেতু প্রধান ব্রদ্দের 

ঈক্ষণেই জীব চৈতগরূপে উদ্ভূত হয়) সুতরাং ইহা সগুণ বা 

গৌণ। অতএব প্রদান সর্বশক্তিমান ও নিহা পদার্থ রূপ 

সৎশব বাচা হইতে পারে ন। 

সুযু্তি কালে পুরুষ *ম্বপিতি নামরূপ হন”; অর্থাৎ "স্ব 

অপিতো! ভনতি”, আপনার স্ব-স্বরূপ উপাধি মুক্ত চৈতন্ত প্রাপ্ত 

হন। সে শ্বয়ং লয় পায় না, সর্বকামবিরহিতভাবে পরমাত্মায় 

লয় প্রাপ্ত হয়; ইনাই অর্থ। কিন্ত অচেতন প্রধানে পুরুষের 

এরূপ লয় সঙ্গত হইতে পারে না। ম্তরাং প্রধান মুখা কারণ 

হইতে পারে না। | 

জাগ্রত, স্বপ্নও সুযুপ্ডি, ইহারা জীবের তিন অবস্থা । আত্ম 

সংস্বরূপে এই অনস্থা ত্রয়েরই সাক্ষী। যথন উন্দ্রিয়াদি করণাদি 

স্ব শ্ব বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, এবং বুদ্ধি করণাদির ব্যাপারাদি 

অনুভব করে; তখন আত্ম! চৈতন্োজ্জলিত ভ্তরষ্টা ও দৃশ্ত এই 

উভয়াকারেই পরিণত ঠয়। ইহাই হইতেছে জীবের জাগ্রৎ 

অবস্থা। আর, যখন পটে চিত্রিত চিত্র পুভ্তলিকাবৎ আত্ম! 

জাগ্রৎ-বাদনার্দি-বিশিষ্ট অবস্থা হইতে পৃথকৃভৃূত সাক্ষিরপে উহার 

চৈতন্ভোজ্ৰলিত ভ্রষ্টা ও দৃশ্ত এই উভয়াকারে পরিণত হয়; তখন 
কেবল আত্মার সানিধ্ মাত্র হেতু বুদ্ধির ব্যাপাবাদিরূপ ইন্দ্রিয়াদি 

স্বরূপ করণাদি আবিগ্ভক উপাধিসমূহ দ্বারা স্বাপ্রিকী সৃষ্টি 
উৎপাদন করে। ইহাই হইতেছে জীবের স্বপ্রাবস্থা। আবার 

বখন জাগ্রৎ-্বপ্লাবস্থাকালীন সর্বকা সংস্কারাদিসছ বুদ্ধিমূল /- 
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অবিস্তাতে, অর্থাৎ আত্মার বিক্ষেপ শক্তি-স্বরূপত্বে, লীন হইয়া 

থাকে ; এবং সেই সংস্কারমাত্রাবশিষ্টা অবিস্তা আত্মায় বিশ্রাম 

লাভ করিয়া, বা লয় পাইয়া, সর্ব সন্কল্প বিরহিত ভাবে নিধ্বিকল্প 

স্বকুপত প্রাপ্ত হয়; তথন জীবের কোন প্রকার কামন। থাকে না, 

বা স্বপ্রাবস্থাও থাকেনা; এবং আত্মা শুধু চৈতন্তরূপ সাক্ষি- 

ন্বূপে দ্রষ্টামাত্র থাকেন। ইহাই হইতেছে জীবের স্থযুগ্ডি 

অবস্থা । এইরূপে আত্মা এই কালন্রয়স্থায়ী ভাবম্বরূপে সর্বদাই 

বর্তমান আছেন; অতএব তাহার নিত্যরূপ স্বসত্তার স্বতঃই 
প্রমাণ হয়। নস্মুতরাং তাহার স্বসত্ত/ নিত্যরূপে অন্ভবসিদ্ধা 

থাকার, তাহার স্বরূপ. “সন্মাত্র”। অর্থাৎ যে নিতাচৈতন্তে 

জীবের বা জীবধন্ম্নের অপ্যয় হয়, তিনিই সৎশব্দ বাচ্য জগতের 
মুল কারণ ; প্রধান নহে। 

প্যত্র সুপ্তোনকঞ্চন কানং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্রং পশ্ঠতি 

তৎ সুযুপ্তং, সুপগ্ড স্থানঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়োহি আনন্দভুকৃ- 

চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ” ।-_মাও্ুকোপনিষদ্। 

বাজসনেয়কে আছে, “পুর্ণমদঃ পুর্ণ মিদং পুর্ণীৎ পুর্ণসুহ্চ্যতে | 

পুর্ণশ্ পুর্ণমাদায় পৃর্ণমেবাবশিস্ততে” । 

ভাবার্থ এই, পুর্ণরূপ ব্রহ্ম পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ $ পুর্ণ হইতে পুর্ণ ই 

প্রকাশিত হয়, পুর্ণবস্ত হইতে পুর্ণ গৃহীত হুইলে পুর্ণ ই অবশিষ্ট 
থাকে । 

এইব্ূপে পুর্ণবস্তর পুর্ণপ্রকাশাদিরও আপনাতেই লক্ববূপ 
অবস্থিতি কথিত হওয়ায়, এবং পুর্ণ হুইতে পুর্ণ গৃহীত হইলে 

পূর্ণ ই যে অবশিষ্ট থাকে, এইরূপে পূর্ণের শ্বরূপত্বও নির্ণাত 
হওয়ায়, ব্রদ্মের ঈক্ষণ যে মুখ্য, গৌণ নহে, ইহাই সিদ্ধ। ব্রজ্গ 

** ঈক্ষণরূপ শক্তি দ্বারা গৌণ হইলে, এবং এই শক্তির কার্যবূপ পুর্ণ 



গতি- 

সামাগ্াৎ ॥১০। 

নমস্ত উপনিষদে 
চেতন 
কারণেরই 
অবগতি 
সমানভাবে 
উপদিষ্ট থাকায়, 
ব্রহ্ম ই মূল- 
কারণ, প্রধান 

নহে। 

শ্রুত হ্বাচ্চ ॥১১। 
উপনিষদে 

বর্গের জগৎ 

ও বেদান্ত তত্ব । 

প্রকাশ তাহা হইতে বাদ দিলে, তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; 

অর্থাৎ তাঁহার লয় হয়। তাহা! হইলে তাহার নিত্যতার বৈরর্থ্য 

হয়। সুতরাং তাহার ঈক্ষণ গৌণ হইতে পারে না, মুখ্য বা 
স্বয়ংসিদ্ইই হইবে । অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণরূপ চিৎশক্তিবিশিষ্ট 
হইলেও অগুণ পদার্থ নহেন; ইচাই ভাবার্থ। ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, জগৎ পূর্ণবন্ধের মায়! প্রতিবিশ্বিত আভাসমাত্র বলিয়াই, 
অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত নচে বলিয়াই, পূর্ণজগতের প্রকাশেও 

ব্রন্গের পৃর্ণত্বের বা নিতাত্বেব কোনই ব্যাঘাত হয় ন!। 

তাকিকেরা ভিন্ন ভিন্ননপে জগংকারণ উপদেশ করিয়া 

থাকেন ) কেহ বা অচেতন পরমাণুকে, কেহবা অদৃষ্টকে, ইত্যার্দিবপ 
বিশ্ডিন বিষয়কে কারণ নলিয়া থাকেন। কিন্ত সমুদায় বেদান্ত 

এরূপ কোন মতভেদ নাই) সকল উপনিষদ ব্রহ্মই ধে মুলকারণ 

এ বিষায় একমতাঁবলম্বী। 'এই সমুদায় হইতে এই অবগতি ভয় 

যে, সন্দই ব্রন্ম একরূপ; সপ্তণ ও নিত ভেদাদি একই স্বরূপের 
মায়া-কল্িত প্রকারাদি মার । একমাত্র বিশুদ্ধ নিগুণ পরমাত্মা 

ব্রঙ্গেবই ম্বয়ংসিন্ধ ঈক্ষণরূশ চিংশক্তির নিক্ষেপমাত্রজনিত মায়! 
প্রতিবিদ্বিত সগুণ প্রকাশই হইতেছে এই জগৎ। ম্বতবাং 

তিনিই সর্বশক্তিমান ও জগতেব একমাত্র কারণ, প্রধান নচে। 

“আত্বমন এবেদং সর্ববং ।৮ 

“আত্মন এবেদং প্রাণোজায়ত । 

ইতি চাঁত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়তি |” 

ইত্যাদি শ্রুতি। 

ব্রহ্ম যে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞকারপ তাহ! শ্রতিতেও সাক্ষাৎ 

ভাবেই কথিত হইয়াছে। শ্রতিতে কধিত বলিয়। অতক্কি 
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ভাবেই ইহ! শ্বীকার করিতে হয়। সুতরাং চেতনমাত্র ব্রহ্মই 

মুল জগৎকারণ। 

*সর্ববিজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্যকারণং কারণাধিপা ধিপো নচাশ্য- 

কশ্চিংজনিতা ন চাধিপঃ 1” 

শেতাখতর। 

ব্রন্মের সর্বশক্তিমত্তব সর্বজ্ঞতা ও জগংকারণত্ব গ্রতিপার্দিত 

করিয়া, এখন তাহার বস্তম্বরূপত্ব, অর্থাৎ তিনি যে কিরূপ বস্ত, 

তাহাই কহিতেছেন। 

তৈত্তিরয়ীকে আছে, “আনন্দাদেব থ্িমানি ভূতানি জায়স্তে। 

আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্ররয়স্ত্যতি সংবিশস্তি।* 

অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া 

আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং প্রলয়ে আনন্দেই প্রবেশ 

করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই আননাময় পুরুষ জীব ন! 

ব্রহ্ম? 

কঠে আছে, “একোদেবঃ সর্বভূতেষযু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বব- 

ভৃতান্তরাত্বা ধর্মমাধ্যক্ষ: সব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলে। 

নিগ'ণ১।” অথাৎ, তিনি একমাত্র দেব হইয়াও সর্বভূতে গুট় 

ব1 সব্ধপ্রাণীর হ্ৃদয়বন্তা ) সর্বব্যাপা অর্থাৎ সর্ধপ্রাণীর হৃদয়বন্তী 

হইলেও তাহার কোন পরিচ্ছেদ নাই; তিনি নিথিলান্তরধ্যামী; 

কর্নফলদাতা কিন্তু কর্ধেনিলিপ্ড ; তিনি সর্বাশ্রয়, সাক্ষী বা হেতু 

মাত্ররূপে সর্ধভূতের অধিষ্ঠাতাঃ নিরবচ্ছিন্ন চিৎস্বরূপে প্রাণিগণের 

চেতনদাত।; তিনি কেবল অর্থাৎ বিশুদ্ধ, কেনন! তিনি নিগুণ; 

অর্থাৎ তিনি মায়াতীত বা সর্বসংকল্লাদিরূপ ইন্দ্রিয়াদির অতীত ) 

৯* তাহাতে ইন্জ্রিয়গুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। 

কারণতার 

সাক্ষাৎ শ্রুতত্ব- 

হেতুও ব্রন্ধই 
মুূল-কারণ, 

প্রধান নহে। 

আনন্দময়োহ" 

ভ্যাসাৎ 8১২৫ 

ব্রহ্ম আনন্ময়। 
কেননা অভ্যাস 

(শান্ত্রপাঠ ও 
সাধনাদি) ঘার! 
ইহা! উপলব্ধ 
হ্য়। 



৮২ বেদান্ত তত্ব । 

এখন কথা হইতেছে যে, পরমাত্মার সেই বিশ্ুদ্বত্ব অর্থাৎ 

নিগুপণত্ব বা অমিশ্রত্ত আমর! কিন্ূপে নির্ণয় করিতে পারি? 

ধাহা বিশুদ্ধ (91091919) তাহাই গুণাতীত ; অর্থাৎ মুল পদার্থ। 

সৃতরাং আত্মার বিশুদ্বত্ব প্রমাণ করিতে পারিলেই তিনি যে 

মুক্ত অর্থাৎ মায়াতীত বা ইন্ড্রিয়াদদির অতীত, তাহাও প্রমাণিত 

হয়; এবং তাহ! হইলে তাহার সুলত্থ বা নিত্যত্বও প্রমাণিত হয়। 
নিত্যত্ব প্রমাণ হইলে, তিনি সর্বভূতের একমাত্র আদি কারণ 
হুইতে পারেন € ইহাও লংশয় )। 

এযাবৎ আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে, পরমাত্ম! চিন্মাত্র স্বরূপে 

সর্বভূতের অন্তরাত্মা, এবং এই স্বরূপে তিনি অহং পদবাচ্য উপলন্ধি- 

রূপে জগতের স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির কর্তা, অর্থাৎ জগতের 

আদি বা বিশুদ্ধ মুলকারণ। কিন্তু তিনি কিরুপ বিশুদ্ধ-বস্ত- 

স্বরূপে যে জগতের মুলকারণ, তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। 

আবার, বিজ্ঞান ত্বারা সে প্রমাণ পাওয়াও যায় না। কেননা, 

বিজ্ঞান দ্বার সংকল্লাক্মক গুণ-বিশিষ্ট-স্ববূপে অহং-জ্ঞানোপলব্ধি 

রূপে “আমি আছি” এই মাত্র প্রমাণ করিতে পারি; কিন্ত 

সেই সংকল্পশক্তিযুক্ত "আমি”” যে কি পদার্থ তাহ! জানিনা; 
শুধু যে গুপযুক্ত অবস্থা বিশেষ এই পধ্যস্তই বিজ্ঞান দ্বার! জানিতে 

পারি। এই সংকল্প গুণবর্জিত হইলে, এই “অবস্থার” অস্তিত্ব 
থাকে কি না, অর্থাৎ ইহ! বিশুদ্ধ ব নিত্য কিনা, তাহ! জানি না; 

এবং বিজ্ঞান ব! বুদ্ধি হবার] তাহ। জানিতে ও পার যায় না। 
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অবশ্তই সোজাস্ুজি বিধিমুখে না হউক, একপক্ষ-সমর্থনষোগে 

অপর পক্ষের নিষেধ অপ্রতিপনন করিয়া, বিজ্ঞান দ্বার আত্মাকে 

বিশুদ্ধ বা নিগুণপ বলিস্সা প্রমাণ করিতে পারা যার; আবার 

এইরূপে আত্ম! ষে মিশ্র বা সগুণ অবস্থ। বিশিষ্ট পরিণাম বিশেষ, 

ইহাও প্রমাণ কর যাযর়। স্থতরাং প্রতিপান্ভত পরস্পর-বিরুদ্ধ 

প্রতিজ্ঞাত্বয়ের এইরূপে উন্তযবত্রই সিদ্ধতা প্রমাণিত হইলে, 

উহাদের নিশ্চয়ত্ব (4১0০9310610 ০9:051176 ) সিদ্ধ হয় না। 

আবার উভর়রূপ প্রতিপাস্ত ধিষয়েরই সমর্থন করিলে, বিরুদ্ধ 

প্রমাণ দ্বার! উহাদের অধুক্তিত। প্রতিপন্ন করিতেও পার! যায় না । 

ইাই হইতেছে বুদ্ধির অগোচর, অর্থাৎ ভাবগ্রান্থ মাত্র, বিষয়ের 

** প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের সম্বন্বীভূত গুঢ় রহস্ত। ইহার কারণ 



২৪ বেদাস্ত তত্ব । 

এই যে, এবিষয় বুদ্ধিগ্রাহ্হ নহে; এস্থলে কোন এক পক্ষকে 

একবার বুদ্ধিগ্রাহরূপে নিয়মিত করিয়া! সমর্থন করিয়া লইলে, 

প্রতিপক্ষের নিষেধমুলক তর্ক দ্বারা উহার অযৌক্তিকতা স্থাপন 
কর! যায় না) কেনন! প্রতিপক্ষের যুক্তির কোনরূপ বুদ্ধিগ্রাহা- 

ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিতত্ব নাই। ম্তরাং ষে পক্ষের যুক্তিকে 

একবার বুদ্ধিগ্রাহরূপে সমর্থন করিয়া, প্রত্যক্ষবৎ নিক্সমিত করিয় 

লওয়! গেল, উহাকে অবুদ্ধিগ্রাহ, ভিত্তিবিহীন বা অনিয়মিত, 

অপ্রত্যক্ষ বা আন্গমানিক তর্ক দ্বারা কিরূপে নিরাস কর! যাইতে 

পারে ? তাহ! কিছুতেই পার! ধায় না । 

বেশ, প্রথমে সমর্থনবাদ 09919) স্বীকার করিয়া লইলাম ; 

অর্থাৎ আত্মা যে বিশুদ। পদার্থ, হছ। ম্বাকার করিয়া লইলাম। 

যদি বল যে তাহা নহে, তবে চৈতন্ত-শ্বরূপ আত্ম অব্্ই মিশ্র 

বা সংকল্লাত্মক পরিণামবিশিষ্ট কোন গৌণ পদার্থ হইবে। যেহেতু 
এস্থলে এই গৌণ সংকল্লাত্মক পরিণাম কোন বিশুদ্ধ পদ্দার্থজাত 

নহে, সুতরাং আমাদের চিতৎস্বরূপত্ব অর্থাৎ চিন্তা” হইতে এই 

সংকলাত্মক পরিণাম বাদ দিলে কিছুই অবশ থাকে না। 

স্গতরাং সংকল্পবিরহিত হইলেই আত্মা অর্থাৎ “ঠৈতন্তের” 

অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু তাহ! ঠিক নহে, কেননা প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞান দ্বারাই আমর জানি ষে, “অহংরূপ” নিত্য-চৈতন্ত জাগ্রতশ্বপ্র 

ও স্থবুক্তি এই অবস্থাত্রয়েরই সাক্ষি্বরূপে পৃথকভূত অনুভূত 

চিন্মকভাবরূপে বর্তমান থাকে । স্থতরাং স্ুবুপ্তি অবস্থায়ও, 

অর্থাৎ আমার সংকল্পবিরহিত অবস্থায়ও, “আমিরূপ” চৈতন্ত 

সাক্ষিন্বর্ূপে বর্তমান থাকিবেই থাকিবে । অতএব এস্থলে 

আত্ম! মিশ্র পদার্থ নহে; বিশুদ্ধ পদার্থরূপেই প্রমাণিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধবাদ (40 01079815) স্বীকার করিয়! লইলাম $ 
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অর্থাৎ আত্মা যে বিশুদ্ধ পদার্থ নহে, সংকল্পাকমক পরিণা মযুক্ত 

মিশ্র পদার্থ বিশেষ, ইহাই শ্বীকার করিয়া লইলাম। যদি বল 

যে তাহা নহে, তবে আত্ম! অবশ্ই বিশুদ্ধ পদার্থ হইবে। কিন্তু 

গুণরহছিত অপ্রমেয় বা ইয়ত্তাশৃন্ত বিশুদ্ধ পদার্থ হইলে, অর্থাৎ আত্ম 
ংকল্লাদিরূপ কোন ইন্দ্রিয়-গম্য গুণ দ্বার নিয়মিত (0০020016207703) 

বা বিশিষ্ট না হইলে, সেই পদার্থের বিজ্ঞান ব! বুদ্ধি দ্বার! 

স্বয়ং সিদ্ধতা প্রমাণ করিবার উপায় নাই । এস্কলে যে পদার্থের 

স্বম্পংসিদ্ধত1 বা! মুখ্যস্বরূপত্ব আমাদের বুদ্ধির অগোচর বা অনিয়মিত 

(071709831010759) অর্থাৎ যাহাকে বুদ্ধি বারা কোনরূপ বিশি্- 

স্বরূপে অবগত হওয়া যায় না, তাহ শুধু ভাবমাত্ররূপে, বা 

কলপনাবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র (1705 9715) । সুতরাং আমাদের 

স্বীকৃত সংকল্লাক্মক পরিণামভূত গুণ হইতে এই কল্পনাবৎ 

অনিদ্দিষ্ট ভানমাত্ত্বন্বরূপ পদার্থ বাদ দিলে, সে গুণের কোনরূপ 

ব্যতিক্রম বা ত্রাসবুদ্ধি ইত্যাদি কিছু হইতে পারে না। সে যাহ? 

তাহাই থাকে । অনতএধ এস্কলে আত্মা বিশুদ্ধ পদ্দার্থ নহে; 

মিশ্র পদার্থরূপেই প্রমাণিত ভয়। 

এই উভয় স্থলে আত্মাকে নিগুণ-ভাবমাত্র স্বীকার করির়? 

লইয়া, ইহার সংকল্লাত্সক প্রিণামাদি ষে উহার পস্বয়ংসিদ্ধ শক্তির” 

বা ঈক্ষণের উপাধিভূত আভাস মাত্র, ইস্ভাই কেবল স্বীকার করি! 

লইলে, উভয় প্রতিজ্ঞার সমগ্রয় হয়। 

আবার সমর্থন-বাদ যোগে, মুক্ত বা বিশুদ্ধ বস্তই যে, অর্থাৎ 

প্রকৃতির বা উন্ট্রিযগুণাদির অতীত পদার্থই যে, প্রকুততিব আদি 

ব! মুখ্য কারণ, তাহা ও প্রমাণ করা যাঁয়। যদি বলযে, আদিবা! 

মুখ্য কারণ মুক্ত বস্ত নহে, তাহা হইলে অবশ্তই উহ! প্রকৃতির 

১ অন্তর্গত অর্থাৎ ইন্ড্রিয় গুণগম্য কিছু হইবে। যাহা “ঘটে” অর্থাৎ 



ইউ বেদান্ত তত্ব । 

ইন্ছ্ি়গম্যরূপে নির্ণন্লিত হয়, তাহা পকার্য* বলিয়াই পরিগণিত; 
কেনন। এস্কলে তাহার কারণ, অর্থাৎ বানা হইতে তাহার 

বর্থমানকালীন অবশ্থাস্তর খটিয়াছে, সেই অনির্ণক্িত পূর্ববকালীন 
কোন অবস্থা অবসশ্তই যে ছিল, ইহ! বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ, উহ! 

পর্বকালীন, জ্ঞানের অগম্য, কোনরূপ কারণম্বরূপ অবস্থা হইতে 

বর্তমানকালীন, জ্ঞানগম্যরূপ কার্য স্বরূপে পরিণত হইয়াছে, 

ইহাই বুঝিতে হইবে । সুতরাং উহ! মুখ্য কারণ হইতে পারে 

ন!। এস্থলে মুক্ত বস্তই যে মুখ্য কারণ হইবে, ইহাই প্রমাণিত হয়। 

15557 17100100170 10081070909 7095101)709995 2 
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1897৮, 

আবার বিক্ুদ্ধবাদযোগে, কোন মুক্ত অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণা্দির 

অতীত, কোন বস্ত যে মুখ্য কারণ নহে, এবং মুখ্য কারণ প্রকৃতিরই 
অন্তর্গত মাত্র, ইহাও প্রমাণ করা যায় । যদি বল যে তাহ! নহে, 

তবে অব্শ্তই মুক্ত বা প্রাকৃতিক গুণার্দির অতীত কোন বস্তই 

মুখ্য কারণ হইবে। কারণ হইতে কাধ্যের আরম্ভ হইতে হইলেই 

কোনরূপ প্রবর্তকশক্তিযুক্ত অবস্থা বিশেষ যে সেই কারণেই 

যুক্ত থাকিবে, ইহাই বুঝা যার । নতুবা, কাধ্যের আরম্ভক 
কোন শক্তিযুক্ত অবস্থারূপ সম্বন্ধ (1))1)2,00108] 79180191)) কোথা 

হইতে আসিতে পারে? এ স্থলে সেই কারণ প্রবর্তক শক্তিযুক্ত 
অবস্থা বিশেষের দহিত সংযুক্ত হইলে, উহাকে প্রাকৃতিক গুণযুক্তই 

স্বীকার করিতে হয়। স্তরাং উহ! মুক্ত নহে। এস্থলে মুখ্য 
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কারণ ষে প্রপ্তিরই অন্তর্গত ইহাই প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ স্বয়ং 

»সিদ্ধ মুক্তত্বের প্রাকৃতিক বা! উপাদানরূপ কারণত্ব বিছিত হয় ন!। 

122185010051012] ি6900100) 19 61821610076  010109899 09 

19৬7 01 085099,16৮. 

78596, 

এস্থলে ন্বয়ংসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট (অর্থাৎ বে গুণহেতু বস্ত গৌণ 
নহে, এইরূপ ) মুক্ত বস্তর আভাপকে প্রকৃতিরূপী উপাদান কারণ 

কেবল স্বীকার করিয়া লইলে, উভয় প্রতিজ্ঞার অবিরোধ হয়। 

অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণার্দি স্বয়ংসিদ্ধ চিৎশক্তিরূপ ক্ষণ বিশিষ্ট ভাব 

মাত্র স্বরূপ আত্মার যে সই ঈক্ষণ নিমিত্ত উপাধিভূত গুণাভাস 
মাত্র, ইহাই স্বীকার করিয়! লইতে হয়। 

এই সমুদয় হইতে আমরা বুঝিতেছি ষে, আম্মার বিশুদ্বত্ব বা 

মুক্তত্ব বিষয়ে বিজ্ঞান দ্বার! কোন নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়। যায় না? 

এবং সেই বিশুদ্ধ বা মুক্ত বস্তই যে জগতের আদি কারণ হইবে, 

তাহাও নিশ্চয়রূপে প্রমাণ হয় না। সমর্থনবাদ ও বিরুদ্ধবাদ, 

উভগ্মেরই যৌক্তিকতা একবার স্বীকার করিয়! লইলে, নিষেধ দ্বার! 

উহাদের অধৌক্তিকতা যে দেখান যায় না, এ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র 

প্রমাণ আমর! বিজ্ঞানযোগে অবগত হইতে পারি ; ইনার উপরে 

নহে। এস্কলে ভাবমাত্র আত্মাই ষে সম্বরংসিদ্ধ গুণরূপ ঈক্ষণ বা 

চিংশক্তি বিশিষ্ট পরমার্থ (০0171))97001)) অর্থাৎ মুখা বা স্বয়ংসিদ্ধ 

বস্ত, এবং গুণার্দি যে কেবল আত্মার আভাস (10179100910)511090) 

মাত্র, ইহাই বল স্বীকার করিয়! লইলে বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাসমুহের 

সমন্বয় সাধিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যোগে সে স্বীকারের প্রমাণ 

করা যার না। - তাই কহিতেছেন, ব্রহ্ম শ্বয়ংসিদ্ধগুণ বিশি 

স্য়ংসিদ্ধবস্তু বটেন) কেননা তাহার আনন্দময় কোবই 
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( অবস্থাই ১ হইতেছে স্বপ্ংসিদ্ধকোষ (ম্বয়ংসিদ্ধ গুণনূপ ঈক্ষণ 

বা চিৎশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা ); অর্থাৎ আনন্দময় কোষই পরমাআস! | 
জীব প্রিযমোদ প্রমোদ, এই ভাবজ্রয়ব্ূপ ব্যবহারিক, অর্থাৎ 

অবিগ্যাস্থ মলিন সত্বভূত গৌণ আভাসরূপ প্রাকৃতিক, আনন্দ সেই 
আনন্দময় কোষ হইতেই প্রাপ্ত হয় । তাহা কিরূপে জান! যায় 

তাই কহিতেছেন, তাহা? কেবল শাস্ত্র সাধনাদির অভ্যাস দ্বার! 

জানা যায়। ইহাই হইতেছে "আপু জ্ঞান” । তৈত্তিবীক্কে আছে, 

প্ত্রহ্মবিদ আপ্লোতি পরম”, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ পুরুষ সেই পর ব্রহ্মকে 

প্রাপ্ত হন। ইনার ভাবার্থ এই ষে, সমাধিলন্ধ জ্ঞানষোগে 

আমাদের অবিদ্যাজনিত বিষয় -বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি দূর হইলে, বিশুদ্ধ 

বিজ্ঞানরূপ যে ব্রহ্ষ বিদ্যার উদয় হয় কেবল তাহ দ্বারা পরব্রহ্কে 

প্রাপ্ত হওয়া যান্ন; অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ “বিস্তাই” 

হইতেছে ব্রহ্ম । 
সেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই যে “আনন্দ” পদার্থ, তাভাই দেখাইন্েেছেনঃ 

যথা, “সব এষ পুরুষোহনরসময়তঃ % * তন্মাৎ বা এতল্মাদন্য রস ময়া- 

দন্তোহস্তরাত্মা প্রাণময়ন্তেন এবপুণঃ । সব1 এষপুরুষাবিধ এব * ** 

তম্মাৎ বা এতন্মাদন্যোহস্তরাত্সা মনোময় শেন এষপুর্ঃ। সব! 

এষ পুরুষ বিধ এব * * * তম্মাৎ ব! এতম্মাদন্তোহনন্তরাত্সা বিজ্ঞান- 

ময়স্তেন এষপুর্ণঃ। সব! এষ পুরুষ বিধ এব তত্ত প্ক্ষষবিধতাম 

স্বয়ং পুরুষবিধঃ | তস্য শ্রদ্ধা! এনশিরহ খতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যমুত্তর £ 

পক্ষঃ | যোগ আত্মামহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তস্মাদ্ বা এতম্মাৎ 

বিজ্ঞানময়াৎ অন্য: অন্তরাত্মা আনন্দময়£ তেন এষ পুণঃ। সবা 

এষ পুকরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বক্পং পুরুষধবিধঃ | তস্য প্ররিক়- 

.মেব শিরঃ, মোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ 

আত্ম! ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” ইত্যার্দি শ্রুতি আত্মাকে প্রথমে « 
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অন্ন রসমন্ন বলিয়া, ক্রমে প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং 

” অবশেষে আনন্দময় বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন ; এবং রূপকার 

প্রয়োগ দ্বারা আত্মাকে “বিবেক*-স্বরূপ আনন্দ এবং ব্রঙ্গকে পুচ্ছ 

প্রতিষ্ঠা, অণাৎ সেই আনন্দের « প্রতিমা” বলিয়াছেন । ভাবার্থ 

এই যে, অন্নরসনয় প্রক্ুহ্রবধ, অর্থাৎ পুরুষকার বা! 

'আত্সতত্ব, ভই্তছে স্তুল শবীর; ইহা প্রাণময় €োষরূপ 

পুক্ষলিপ, ম্সর্পাৎ স্কুল শবাবকূসশ ইন্দ্রিয়বুত্তিসমূভের কারণ 

প্রাণদূপ চিৎশক্তি স্বরূশ আত্মতত্ব বা পুরুধষবিধ দ্বার! 

কাবণরূতপে প্র্ণ। আবার এই প্রাণমন কোষরূপ পুরুষবিধ 

সহ্কল্প লিকলাজ্সক বুন্ধিকপ মনোময় কোষরূপ পুরুষবিধ দ্বার! 

কারণন্দাপে পুর্ণ: এবং সেই মতনানয়্ কোষরূপ পুরুষদিধ 'এক 

বিজ্ঞানময় অপরিস্ছন্ন বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানমন্ন কোবদ্ধাব। কারণ রূপে 

পৃর্ণ। মব“শযে এই বিজ্ঞাননয় কোষরূপ পুরুষবিধ সর্বাস্তর বর্তী মুখ্য 
বা চবম পরুষাবধন্ধপ আনন্দময় কোষদ্বারা মুখ্য কারণরপে পুর্ণ । 

সেই পুরুববিপেব অন্থম এই যে, ইহ] প্রয় মোদ প্রমেদ এইরূপ 

ব্যবহারিক ভাবত্রয়বিশিষ্ট পারমাথিক-বিবেকম্বরূপ মুখা-আনন্দরূপ 

“আত্মা ) এবং সেই আনন্দেব প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা! ) হইতেছে 

প্রভ্যগাআারূপী *অহং” পদবাচ্য ব্রহ্ম । এস্বলে বুঝিতে হইবে 

যে, আনন্দময় পুরুষবিধরূপ আত্ম তত্বই অর্থাৎ সেই বিবেকানন্দই 

হইতেছে চরম পুকষবিধ 5 নর্থাৎ মুখ্যবস্ত বা পরমার্থ। অন্ভান্ত 

পুরুববিধাদি এই 'আন.ন্দরই, ঘটাকাশ ও মহাকাশের হ্যায়, 

ব্যবহারিক আনভাপাদিবূপ উপাধি সমূহ মাত্র) পিচ্ছিন রূপে 

কলিত হহলেও প্রকৃত পক্ষে পপ্সিচ্ছিন্ন নহে? এই বিশুদ্ধ আত্মতত্ব 

আননই' অধ্্াভেতু কামরূপ সংকল্লাত্মক প্রিয় মোদ ও প্রমোদ 

৮ এই ভাবত্রপরন বিশিষ্ট মলিনসত্বভৃত অনস্থান্তরার্দিবূপে প্রতীয়মান 
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হয়। সমাধিলব্ধ জ্ঞানযোগে এই অবিস্তাদূর হইলে, এই সমুদায় 
মলিন সত্বািজাত পরিচ্ছিন্নতাদির অন্তিত্বোপলন্ধি নষ্ট হয়; এবং 

মনোময়াদিরূপ অন্তান্ত সংকল্পাত্মক_প্রকরণারদিজনিত ব্যবহারিক 

পুরুষবিধ সমূহেরও অস্তিত্ব অনুভব হয় না; তখন জীব কেবল 

মাত্র সেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অথগ্ডত মুখ্যজ্ঞান ম্বরূপ বিবেকরূপ 

অহংপদবাচ্য স্বয়ং সিদ্ধ বস্ত বোধক পরমার্থের, অর্থাৎ চরম পুরুষবিধ 

ব্রহ্মানন্দের, প্রতিষ্ঠা বুঝিতে পারে। 

যাহ। শ্রেরক্ষর তাহাই “সুখ* এইবূপ বোধই হইতেছে স্থথ 

বোধ । যাহ! শ্রেয়ফকর তাহাই “কর্তব্য”; অর্থাৎ “আমার কর। 

উচিত* এইরূপ প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি শুষ্ঠ মুক্ত-জ্ঞান বা “বিবেক” 

মাত্র । 
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18096, 

যাহাই প্রার্কৃতিক গুপাদি মুক্তরূপে স্বয়ং সিদ্ধ কর্তব্য ব৷ 

বিবেক, তাহাই হইতেছে স্বয়ং সিদ্ধ উদ্দেশ্ত বা “আদিবিস্/।” রূপ 

অভিপ্রায় । এইরূপ কর্তব্য জ্ঞানই হইতেছে প্পুণা”। মৃতরাং 

যাহা! পুণ্য তাহাই বিশুদ্ধ সুখ। যেমন আমাদের মধ্যে আত্মার 

প্রাকৃতিক গুপাতীত স্বয়ংসিন্ধ প্রকাশরপ সত্বই হইতেছে 

চৈতন্ত, তেমনই সেই চৈতন্তই আবার সেই আত্মার ইন্জ্রিয 

গুণাদি ব্যতিরিক্ত স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞান সত্বরূপ সত্যসংকল্লাত্মক মুক্ত. 
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জ্ঞানম্বরূপ মুখ্য পুণ্যবোধক বিবেক বা চরম স্থখও বটে। নতুবা 

এইরূপ কর্তব্যরূপ পুণ্য বোধের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। স্মতরাং 

প্রতাগাত্মারূপী “চৈতন্ত-মাত্র* পরমাত্মাই মুখা বিবেকরূপ চরমপুণা- 

বোধক স্বয়ংসিদ্ধ সুখ! তাহারই সর্বোত্তম স্বরূপ (171217996 

[097800700), স্বয়ংসিদ্ধ উদ্দেশ্য মাত্র, “আদিবিছ্যা1” বা প্রসাশন 

রূপ আজ্ঞ! হইতেই আমরা এই পুণ্যরূপ কর্তব্য জ্ঞান (07৮2০1- 

021 103191767৮9) ৰা বিবেক প্রাশ্ত হই ; নচেৎ এইরূপ *উচিত 

জ্ঞান*-বোধক কর্তব্য নির্ণয়রূপ বিবেকের বা! পুণ্য স্থখ বোধের 

উদ্দেশ্তা কোথা হইতে সম্ভব হইতে পারে ? অবশ্তটই এই উদ্দেশ্ট- 

রূপ মুক্তজ্ঞান সেই স্বয়ংপিদ্ধ শান্ত্রকূপ “আদি জ্ঞান” স্বরূপ “বেদাখ্য” 

পরমাত্মা হইতেই সম্ভব হয়। তাহার এই স্বয়ংসিদ্ধ উদ্দেশ্তের 

প্রবর্তন হইতেই মায়া সংকল্পরূপ জগতের স্ষ্টি! কেননা, এইরূপ 

চিদানন্দমন্ন, হেয়গুণ বিবল্সিসিত অশেষ কল্যাণকর, সর্বোস্তম-শাক্স 

জ্ঞানরূপ, সর্বশ্রেষ্ঠ (71017০850 0০০৭) ও স্বকসংসিদ্ধ পুণ্যন্বরূপ 

ষে বস্তু, তিনি যেমন আমার অশন্তিত্বের কারণ বা প্রবর্তক, সৎ- 

স্বরূপ চিদাতআ্া; তেমনি আবার তিনি আমার মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধ 

উদ্দেশ্তাবোাধক বিবেকরূপ শান্ত্রজ্ঞান (শাসনবূপ নীতিজ্ঞান ) 

স্বরূপে তাহার সেই মুখ্য পুণ্য স্বরূপত্ব প্রাপ্তির অভিপ্রায়রূপ বিশুদ্ধ 

স্গথ সমন্বিত শ্রদ্ধারও, অর্থাৎ সত্য সংকল্লাক্মক নীতিজ্ঞানেরও 

কারণ ব। প্রবর্তক, সত্ম্বরূপ আনন্দাত্মা। চিদ্লাত্মার প্রকাশ সত্বের 

সহিত এইরূপ স্বস্পংসিদ্দ উদ্দেগ্তবোধক সত্যসংকল্পাত্মক আনন্দ- 

সত্বের ও, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানের ও, অস্তিত্ব হেতু তাহার বিক্ষেপ 

শক্তি মায়ারও সঙ্কল্লাত্মিক! স্বভাব; এবং মায়ার এই সন্কল্প 

স্বভাব হইতেই উপলব্ধির স্বয়ং সিদ্ধ উদ্দেশ্তাভিমুখখী একত্বাবধারণ 
(00165 ০? 81১79::09196020) বিহিত হয়। এইরূপ উদ্দেশ্া ভিমুখী 



৩২ ব্দোক্ত তত্ব । 

মায়া-সন্কল্পস্বরূপ অভিপ্রায় হইতেই প্রাক্কতিক সমাকর্ষের উৎপত্তি 

হয়; এবং এই সমাকর্ষ হইতেই জগতের স্যষ্টি সম্ভব হয়। 
অবশ্টাই অবিস্য। বশতঃ এই বিবেক সকলের মধ্যে সমভাবে 

পরিস্ফুট নহে; তবুও তিনি যেমন সর্বহৃদয়ে চিদ্ণাত্ম! প্রকাশ সন্ব- 
রূপে বিরাজিত, তেমনই তিনি কর্তব্য জ্ঞান বা শ্রদ্ধাবোধক 

আনন্দাত্স! বিবেক-দত্বরূপেও বিরাজিত। এই মুক্তজ্ঞান বা! বিবেক 

শ্রদ্ধাবপে আদ্দি সঙ্ল্পের প্রবর্তক মাত্র; প্রবর্তিত হইলেই উহা 

উহ্থার বিক্ষেপ শক্তি মায়ার অবিগ্ভা গতি সমুহ দ্বার। উপাধি 

বাশ হইক্া প্রাকৃতিক গুণারদ্দি নিম্পন্ন কর্ম্মফলাদিরূপে 
আবিভূতি হয় ১ এবং এইরূপেই সেই একমাত্র মুখা জ্ঞানই 

প্রাকৃতিক গুণার্দি নিম্পন্নরূপে নানা বোচত্র্যময় উপাধিযুক্ত ভাব 

বিকারাদি স্বরূপে অভিব্যক্ত হুয়। 

অনুশীলন যোগে এইরূপ শ্রদ্ধাধুক্ত “শান্তর নিশ্চিত বুদ্ধি*- 

(খত )-বিশিই সত্যোপলব্ধিমম্ম যে সমাধি (যোগ) রূপ বিশুদ্ধ 

বিজ্ঞানের প্রকাশ হয, হাহারই প্রতিষ্ঠার্বপ মহ ব। অতীক্ত্রিয় 

বিশুদ্ধ তেজই হইতেছে রন্ধজ্ঞান ; এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান পরমার্থ স্বরূপ 

মুখ্য পুরুষবিধ “আনন্দ” দ্বারাই কারণরূপে পুর্ণ । স্থতরাং এক 

মাত্র বুহ্গজ্ঞান দ্বারাই সাক্ষাৎ ভাবে সেই মুখ্য আত্মতত্বরূপ পরমার্থ 

আনন্দ পদার্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। 

এই ব্রহ্ম সমাধি কেবল অভ্যাস বা অনুশীলন যোগেই লাভ 

কর। যানন। সব্বস্বল্লার্দি বজ্জিত অতীন্দ্রির় নিত্য বোধরূপ 

*কেবলোহহং* অর্থাৎ অহং জ্ঞান মাত্রত্ব স্বরূপ, যে স্বয়ংসিদ্ধ 

নুথভাবোপলন্ধির প্রতিষ্ঠা, তাহাই “আনন্দ*। এই আনন্দই 

সর্বাস্তরবন্তী পরমার্থ। 

যেহেতু সাধনাদি রূপ অভ্যাস দ্বারা পারমার্থিক তত্ব স্বরূপ. 



প্রথম অধ্যায় ॥ ৩৩ 

নিত্যবোধ মাত্র অহং রূপ ব্রহ্ম পদার্থের “আ[নন্দ-স্বন্ূপ” অস্তিত্ব 

উপলব্ধ হয়, সেই জন্যই ব্রহ্ম আনন্দময়! এই আনন্দ ইঞ্জিয়াতীত, 
সংও নহেন,*মসৎ ও নহেন ; অর্থাৎ জ্ঞানার্দির অগম্য অজ্ঞেপরূপ 

নিগুণ ভাব মাত্র স্বরূপে স্থল-সুস্প কাধ্য কারণ বর্গ হইতে 
বিলক্ষণরূপে অন্যবস্ত ; সর্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়াও তাহাতে নিলিগু । 
জীবের এই স্থুল, স্ুম্ষম ও অনাদি অবিস্তাজাত কারণ শরীর ইত্যাদির 
সমষ্টিকূপ লিঙ্গ শরীর লীন হইলে, সত্য সঙ্কলেরও অতীত 

প্ধ। তরূপ*, অর্থাৎ শাস্স্র-নিশ্চিত-বুদ্ধির শ (7072 17575901)), যে 

বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইতেছে সর্ব্বাশ্রপ্ভূত চরম পুকুষবিধ 

পরমার্থ “আনন্দ*-পদ্ার্থ ব। পরমা! । ইহাই ভইতেছে বেদাস্তের 

উপদেশ । পরে এই সমুদার বিষয় বিশদভাবে কথিত হইবে। 

মোটের উপর এ পর্যন্ত আমরা বঝিলাম যে, শুধু বিজ্ঞান দ্বার 

ব্রহ্গ নির্ণয্র করা যায় না; মে জন্ত আপ্রজ্ঞান্ের ও প্রয়োজন । ক্যাণ্টও 

তাহাই স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ শুধু বিজ্ঞান দ্বারা যে মুখ্য 

বন্তর (371)97))6 13০1779) উপলব্ধি হয় না, সেজন্ত নীতিজ্ঞানের ও 

(279067010৭০ 01 29255077) প্রয়োজন, ক্যাণ্টও এইরূপ উপদেশ 

করিয়াছেন। .এই সম্বন্ধে ব্রহ্গ হ্যত্রের ও ক্যান্টের উপদেশের মধ্যে 

বিশেষ কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় ন|। 

1১7117011019ন৭ 01 10187906290 0055989 010] 90610 7:98110% 

17) 01911 10725061081 200 250019 19916101015] 2 01091 

10৮1 900])1090091)0, 

€)07 76250100099 17 20100925109 001037097 178,101 0,958 

25]0179 55৪ 015০ 19920900 2০০৭, 16 00995 190 ৪00০৮৪ ০0£ 

হট (100৮7৮39591 100012 21017772610) 10027 0998৪ 80), 99910 



৩৪ , বেদাস্ত তত্ব । 
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এক্ষণে এসন্বন্ধে গীতা কি বলিয়াছেন তাহাই একটু আলোচন! 

করিয়া! দেখিব। 



প্রথম অধ্যায়। ৩৫ 

“ঘতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ববমিদং ততম্। 
স্বকর্্মণা তমভ্যরচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবহ ॥% 

যে মায়োপাধিক ব্রন্ম হইতে ভূতগণের প্রবৃত্বি, অর্থাৎ 

উৎপত্তি ও কার্যচে্।; এবং*যে কারণ বূপ ব্রহ্মার! এই জগংব্যাপ্ত, 

মানব শ্বকর্ণদ্বারা তাহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাত করে। 

অর্থাৎ প্রবৃত্তির কারণরূপসংপদার্থ ই ব্রহ্ম। সে “সং কেমন? 
তাই বলিয়াছেন, 

“সন্তাবে সাধুভাবেচ সদিত্যেতত প্রযুজাতে। 

প্রশস্তে কর্ম্মণি তথ! সচ্ছবদঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ 

যজ্জে তপসিদানেচ শ্থিতিঃ সদ্দিতি চোচ্যতে । 

কণ্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেব! ভিধীয়তে ॥” 

২ সংভাবে; অর্থাৎ সমুদায় বস্তর ব্রন্মভাব নির্দেশার্থে, এবং 

সাধুভাবে, অর্থাৎ শ্রেয়ফর এই অর্থে, সংশব্ প্রযুক্ত হয়; আবার 

প্রশস্ত কর্নেও, অর্থাৎ ইহা সৎকন্মম বা কর্তব্কর্প এইরূপে কর্মের 

প্রশস্ততব বা মঙ্গলম্চক কর্তব্যত! নির্দেশার্থেও, সংশব প্রযুক্ত হয়। 
যজ্ঞ, অথাৎ সংকল্লাত্মিক। বৃত্তি, তপঃ, অর্থাৎ কর্তব্যবোধ 

জনিতাবৃত্তি, এবং দান, অর্থাৎ এই উভয়বৃত্তিজনিত ফল, 
ইত্যাদিতে তৎপররূপে অবস্থিতি ও “সৎ” বলিয়া উক্ত হয়। 

এই নামত্র্ন পরমাত্মারই, অর্থাৎ তাহা হইতেই এই সমুদধায় প্রবর্তিত 

হয়) সে কারুণে এই সমুদয় দ্বার! নিম্পাদিত কর্মাদি তদর্থীয়, 

অর্থাৎ পরমায্মার্থেই প্রযোজিত ; এবং তৎদিদ্ধির জন্ত যে কিছু 

কর্ম তাহাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরার্থ যে কিছু কর্ম তাহাই, সং 
বলিয়৷ কথিত হয়। 

॥ সুতরাং এই নৎপদার্থ জীবে কর্তব্যাতি প্রায় রূপ শ্রদ্ধা্বরূপে 



গু বেদাস্ত তত্ব । 
$ 

বিরাজিত। সেই শ্রদ্ধা! শান্ত্রতত্বঙ্ঞান-প্রবন্তিত-রূপে বিবেক-স্বরূপে 

এক বিধব! প্রাকৃতিক গুণাদিমুক্ত সৎস্বরূপ মাত্র হইলেও, প্রাকৃতিক 

গুণাদিযুক্ত ভাবে লোকাচারাদি-প্রবর্তিতরূপে ন্রিবিধ, অর্থাৎ 

সাত্বিকীরাজপী ও তামসী, এই তিন প্রকার উপাধি বিশিষ্ট 

হইয়া! থাকে । যথা 
*“সন্বান্থুরূপ। সর্ববন্তয শ্রদ্ধ! ভবতি ভারত । 

শ্রদ্ধা ময়োহয়ং পুরুষো যো বচ্ছ,দ্ধঃ পএব সঃ 0” 

বিবেকী অবিবেকী সকলেরই শ্রদ্ধা বা কর্তব্যাভি প্রায় সত্ব 

% রজঃ তমোগুণেব অনুরূপ হুয়। অর্থাৎ এই গুণাদির নুনাধিক্ান্ু- রঃ 

সারে উহ্ভারও ন্যুনাধিক্য হয়। সংসারী জীব শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ 

১ শ্রদ্ধ! বিকার মাত্র ; কেনন। সে মুখ্য-শ্রদ্ধারূপ কর্তব্যাভি প্রার়-স্বরূপ 

ত্বয়ং সিদ্ধ বিবেক মাত্র নিত্য চৈতন্ত পরমাত্মারই ত্রিগুণাত্মক 

ব্যবহাবিক আভাস মাত্র। অতএব যাহার ধাদৃণী শ্রদ্ধা, ( 
(কর্ম বা সাধনা সম্বন্ধে) সেইরূপ শ্রদ্ধাধুক্তই হইয়া থাকে । 

অভএব শ্রদ্ধা সকলের মধ্যে সমান গুণযুক্ত নহে; কেননা, 

পত্রিবিধ ভবতি শ্রদ্ধা” ইত্যার্দি। তবে সাত্তিকী শ্রদ্ধা কি? 

তাই বলিয়াছেন, 
*শ্রেন্ধয়! পরয়। তণ্তং তপ্ত ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাব্থিভি-যু” ক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥৮ 

যে শ্রদ্ধ! ইন্দ্রিয়াদির.”পর, অর্থাৎ প্রাক্কৃতিক গুণাদি হইতে 

মুক্ত, সেই শ্রদ্ধাই হইতেছে] সাত্বিকী শ্রদ্ধা) কেনন! সেই পরম 

শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা সহকারে নিফাম ব্যক্তিগণ যে তপের ব! কর্তবা-বোধ- 

জনিত বৃত্তির অনুষ্ঠান করে, তাহ ভ্রিবিধ অর্থাৎ ত্রিগুণময় 

হইলেও, সত্তগুণ সম্ভাবিত পরম-শ্রদ্ধা্থারা নিম্পাদিত হওয়ায়, 
সাত্বিকী বলিয়াই কথিত হয়। 



প্রথম অধ্যায়। ৩৭ 

সাত্বিকা শ্রদ্ধার ভোগফল কি? তত্প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 

» বাহ! “মুখ প্রীতি বিবর্ধন,” হৃদয়ানন্দকর ভাব, তাহাই হইতেছে 

সাত্বিকী শ্রদ্ধার ভোগফল। সে ন্গখ কেমন? অবশ্তই সে সখ 

সাত্বিক স্থখ। সে সাত্বিক স্থখ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? 

তাই বলিয়াছেন, 

“বাহাস্পর্শেষু অসক্তাত্মা বিন্দতি আত্মনি যত্স্থখম্। 

সব্রক্ষাযোগবুক্তাত্মা স্থখমক্ষয্যমশ্সতে ॥ 

বাহোক্ছিয় বিষয় মকলে অনাসক্ত চিত্ত ব্যক্তি অস্তঃকরণে, 

যে শাস্তি বিশিষ্ট সাত্বিক সুখ, তাহাই লাভ করেন? সে শাস্তিহ্থ 

লাভ করিয়া, তিনি ব্রদ্মযোগযুক্তাত্বা হইয়া, অর্থাৎ সমাধিপ্রাপ্ত 

হইয়া, পরমাত্মার সহিত প্রীক্প্রাপ্তিবূপ অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন) 
১ অর্থাৎ বাহার কথনও ক্ষয় নাই সেই ব্রহ্গস্বরূপত্ব রূপ নিত্যবস্ত 

স্বরূপ আনন্দ” লাভ করেন। 

অতএব বুঝ গেল যে, সাত্ত্িকী শ্রদ্ধাই সাত্বিক স্থখ, তাহাই 

হইতেছে ব্রন্মস্বরূপ অক্ষয় “আনন্দ” | কেননা প্ব্রহ্মযোগ বুক্তাত্ম।” 

হইলে যে ণক্ক্ষয়* উপলান্ধিবপ স্থখ বোধ হয়, তাহাকেই পরমার্থ- 

রূপ ব্রহ্গত্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে ; যেহেতু একমাত্র ব্রহ্গই 

অক্ষয়, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু অক্ষয় হইতে পারেন! ; অতএব 
এই অক্ষয় স্থুথই ব্রহ্গ। অর্থাৎ এই অক্ষয় আনন্দই বর্গ) এই 

আনন্দ সমাধি দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

যদিও সমাধিদ্বারা এইকপ মুখ স্বরূপ ব্রহ্গকে জ্ঞাত হওয়। 

যায়, তবুও বিজ্ঞান-যোগেও যে তিনি জ্ঞাতব্য, তাহাও বলিয়াছেন। 

এই সুখ কেমন ? না, “সুখমাত্যন্তিকংযত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহামতীন্িয়ম্” ॥ 

** অর্থাৎ বাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বা ঘনীভূত প্রতিষ্ঠারূপে নিত্য, ইন্জ্রিয়াদির 



বা বেদাস্ত তত্ব । 

সন্বন্ধের অতীত, কেবল বুদ্ধিত্বারা বা আত্মাকার দ্বারা গ্রহণীয়, 

সেইরূপ স্থুখই হইতেছে সমাধিলন্ধ ব্রহ্ম স্বরূপানন্দ পরমার্থ ॥ 
এই সুখ প্ত্রহ্ম সংস্পর্শমতান্তং», অর্থাৎ ব্রঙ্দের সংস্পর্শরূপ ( অবিস্ত! 

নিবর্তক সাক্ষাৎকাররূপ ) অত্যন্ত বা (সর্বোত্তম পরমার্থস্বরূপ ) 

নিত্য ব্রাঙ্ম সুখ । কেন? আরও বলিয়াছেন, 

“ব্রহ্মাণোহি প্রতিষ্ঠাহুম ম্বতন্তাব্যয়ন্যচ | 
শাশ্বতম্ঠচ ধশ্মন্য স্থখস্তৈকাস্তিকশ্যচ ॥৮ 

যেহেতু *আমি* ব্রদ্দেরই প্রতিষ্ঠা ( প্রতিমা ), অর্থাৎ ঘনীভূত 

ব্রহ্ম (যেমন হুর্ধযমণ্ডল জ্যোতিরূপ ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র, সেইরূপ 
আমিও চিদ্ধপ ঘনীভূত প্রকাশ মাত্র); আমি (নিত্যমুক্ত 

বলিয়া ) নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিষ্ঠা ;) এবং (বিশুদ্ধ 

সত্বাত্মক বলিয়! তাহার সাধনম্বরূপ ) শাশ্বত অর্থাৎ চিরস্তন ব1 

স্বয়ং সিদ্ধধন্ম্ের প্রতিষ্ঠা ; আর (পরমানন্দস্বরূপ বলিয়! ) অথপ্ডিস্ 

স্থথেরও অর্থাৎ ব্রঙ্গানন্দেরও প্রতিষ্ঠা । অর্থাৎ, আমিই প্অহং- 

পদবাচ্য* নিত্যোপলন্ধি স্বরূপ পরমাত্মা, চিদ্ঘন আনন্দঘন 

নিত্যসনাতনধন্ম বিশিষ্ট পরমার্থরূপ প্রতিষ্ঠা ) ইহাই ভাবার্থ। 

“যদাদিত্যগতং তেজে। জগদ্ভাসয়তেহখিলং । 

যচ্চন্দ্রমসিষচ্চাগ্পো তশু তেজে৷ বিদ্ধিমামকম্ ॥* 
আঘদিত্যগত যে তেজ বা দীপ্তি, চন্দ্রের যে তেজ, অগ্নির যে 

তেজ, সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে, তাচ1 আমারই তেজ জানিও ? 
অর্থাৎ তৎসমুদায়ে আমারই সত্ব! বুঝিতে হইবে । 

এখানে দেখা যায় যে, গীত সাক্ষাৎরূপেই এই অথগ্ডিত 

জুখকে “অহং* পদবাচ্য পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা ( ঘনীভূত প্রকাশমাজ্ ) 

বলিয়া! নির্ণয় করিয়াছেন। সেই স্থকে অতীক্ক্রির বলিয়াও - 



প্রথম অধ্যায় । ৩৯ 

আবার হ্বুদ্ধিগ্রাহা”ও, অর্থাৎ আত্মাকার রূপও, বলিয়াছেন। 

*ন্ুতরাং এই সমুদায় হইতে বুঝা যায় যে, গীত! সাক্ষাৎ বিজ্ঞানঘ্ারাই 
ব্রক্দ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়াছেন ; এবং তিনি এই উপদেশগ্ঠায় 

বিজ্ঞানা্ছমোদিত প্অন্বয়ের”5 (9৬৪ ০ [091,6165) সাহাযোই 

স্থাপন করিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য এই ষে, যেমন আমরা 
সাক্ষাৎভাবেই জানি যে, হুর্ধমগুল আলো তেজ ইত্যাদির ঘনীভূত 
প্রকাশমাত্রব্ূপ প্রতিষ্ঠা, সেইরূপ অহংরূপ পরমাত্মাই চিপ 

প্রকাশের ঘনীভূত প্রতিষ্ঠা । 'অবশ্তই ক্যান্ট স্বযুংসিদ্ধ বস্তু সম্বন্ধে 
এইরূপ প্রমাণের বিরোধী বটে, ো09050767)05] 01০০0 

[80810 1009597 ০৪ 27102051051] ০0: 011010108962001291, 000 

21879 050817315৪9 01 01100) 7; তবুও সর্ববাদি-সম্মত 

বাক্যান্বরাদি-বিশিষ্ট বিচ্কানেব ও বর্তমান কালীন পদার্থবিজ্ঞানের 

রা অন্ুলারে এরূপ প্রমাণের অযৌক্তিকত!1 প্রতিপন্ন হয় না। 

এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া দেখা যাঁটক, এইরূপ প্রমাণ 
যুক্তিযুক্ত হয় কিনা? 

আমরা বুঝিয়াছি যে, স্বয়ং সিদ্ধ অর্থাৎ মুখ্য বা অমিশ্র গুণ 

বা শক্তি একমাত্র বিশুদ্ধ অর্থাৎ নিতা বস্ততেই সম্ভব হয়; কেনন! 

যাহ! বিশুদ্ধ নভে, অর্থাৎ অন্যবস্তজাত, তাহার গুণও সেইরূপ 
অন্ঠবস্তজাত হইবে; সুতরাং ইহ! তাহাতে স্বয়ং সিদ্ধ হইবে না। 

আবার স্বয়ং সিদ্ধ গুণ এক ভিন্ন বহু হইতে পারে না) কেননা 

যদি ইহা লহ হয়, তবে সে নিত্যবা বিশুদ্ধ বস্তু ও বহু গুণযুক্ত 

বা গৌণ হয়। কিন্ত তাছ। নহে; সুতরাং স্বয়ং সিদ্ধগুণ একমাত্র 
রূপেই, অর্থাৎ সুখা বূপেই সম্ভব হয়। শক্তিবা গুণের কার্ধ্য 

হইতেছে প্রকাশস্বরূপ, অর্থাৎ যাহাদ্বার বস্তর অবস্থ! প্রকাশিত 

ছয় ; ম্বতরাং স্বয়ং সিদ্ধ বামুখ্য গুণ বা শক্তি শ্বরং সিদ্ধ বা মুখ্য 



৪৬ বেদান্ত তত্ব । 

প্রকাশন্বরূপই হইবে। কিন্তু একমাত্র চিৎশক্তি বা চৈতন্তই মুখ্য 
প্রকাশম্বরূপ, অর্থাৎ শ্রুতির কথায় “যাহা! জ্যোতির ও জ্যোতি, 

প্রকাশের ও প্রকাশ, যাহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ” ; সুতরাং 

একমাত্র চিৎশক্তি ব চৈতন্তই মুখ্য ব1 স্বয়ং সিদ্ধ প্রকাশম্বরূপ 

গুপ ব। শক্তি বটে। অন্ান্ত প্রকাশ গুণাদি ইহারই খবাস্তর 

প্রকরণার্দিরপ আভাসাদি মাত্র । এইরূপ স্বয়ং সিদ্ধ প্রকাশ 

গুণঘ্বার। যিনি গুণী তিনিই মুখ্য প্রকাশক । (৬ স্যত্্ দ্রষ্টব্য )। 

আমর। পদার্থ বিজ্ঞানদারা জানি যে, আলে! তড়িৎ ইত্যাদি 

তৈজস পদার্থাদ্দি কোন অজ্ঞেয় পদার্থের গতিযুক্ত প্রকরণাদিজনিত 
'আভাসারদি মাত্র। গতি শক্তিরই অবশ্থাস্তর মাত্র; কেননা 

একই অথগ্ড শক্তি সংস্তযায়েরই (090705675881010. 0? 87)9725) 

রক্ষিত শক্তি (0০১97061%] 5736759) ও গতি ক্রিয়মান শক্তি 

(05109619 ৪:)612%) বূপাস্তরার্দি মাত। স্মতর1ং ইহারা কোশ 

অভ্ঞেন্র শক্তিরই আভাসাদি মাত্র। আলোতাপাদি বিশিষ 

আভাসাদর প্রকাশের ঘনীভূত প্রতিষ্ঠা হইতেছে সুর্যযমণগ্ল ; 

ইহ! আমর! প্রত্যক্ষেই অবগত আছি। কিন্তু পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক 

বিজ্ঞান ছার! বুঝা যায় যে, যে শক্তি যোগে এই আভাগাদির 

প্রকাশ সে শক্তি সুধ্যমগ্ডলে স্বয়ং সিদ্ধ নহে; কেননা, যে হেতু 

চিৎশক্তই মাত্র স্বয়ং সিদ্ধ শক্তি, তাহা! হইলে, উহার! স্বয়ং সিদ্ধ 

শক্তি জাত হইলে, পূর্বক থিত যুক্তি ক্রমে উহাদের প্রকাশের সঙ্গে 
সঙজেই চৈতন্ত প্রকাশ হইত 3 অচেতনে উহাদের সঞ্চারে চৈতন্ত 

সঞ্চার হইত, অর্থাৎ উহার বিশুদ্ধ বস্ত-সম্ভৃত স্বয়ং সিদ্ধ গুণরূপ 

চিৎশক্তিবিশি হইত, জড় পদার্থ হইত ন।। যখন তাহ! হয় 

না, তখন সে শক্তি হুর্্যমগ্ডলে স্বয়ং সিদ্ধ নহে, অন্ত কোন বিশুদ্ধ 

বম্ততে শ্বন্₹ং সিহ্ধ; এবং তাহা হইতে হুর্যমগ্ডল কর্তৃক, সাক্ষাৎ ₹* 
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ভাবেই হউক ৰা অন্ঠান্ত শক্তির মধা দিয়াই হউক, প্রাপ্ত মাত্র। 

৯ ক্যাণ্টও স্বীকার করিয়াছেন যে,--1299970081 908 879 17006 

29 79ট 009 19151)280 91703 7 21) 9০0, 0970 028 0৪ 0 

0108 17715159506 800, 16 0102 0900900 8790920)9,0102] 00115 
01 798,901 10889 09910 19891). 9 10)090 01901101191), 

00০1০16079১ 0907 9918 609 0161008609 9150 200 619৪ 9107001- 

011)809 91009,১ 13101) 1869599871% 709101772, 25৪ 22981)9, 6০ 

8199 £0700977 তাহা হইলে বুঝা গেল যে, এই জ্যোতিরপী 

স্র্য্যমণগ্ুল অন্য কোন বস্তজাত প্রকাশ মণ্ডল হুইতে প্রকাশিত 

মাত্র । 

অবশ্তাই এই পর্যন্ত যদি আমাদের পদার্থ বিস্তার আবিফ্ষার 

শেষ হইত, তবে সেই অপর প্রকাশ মণ্ডল যে কি, তাহ। 

আমর। জানিতাম না; আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞাননিম্পন্ন জ্ঞানের 

্ধাথাথ্য উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। কিন্তু "আবার পদার্থ- 

বিজ্ঞান ্ারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই স্ুর্যমণ্ডল তড়িৎমগুল 

হইতে প্রাপ্ত শক্তিত্বার। শক্তিমান, এবং সেই তড়িৎমগলই ( বাহার 

অন্গবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিরূপ শক্তিদ্বশ্ন বিশিষ্ট ব্যবহার পরিচ্ছন্ন আণবিক 

অবস্থাকে ইলেক্ট্োন্ বলে) হইতেছে বিশ্বস্যষ্টির ব্যবহারিক 

কারণ। ম্থতরাং আমরা অধ্যাম্সবিজ্ঞান ছারা যে জ্ঞান পাইলাম, 

তাহার যাথার্থ্য এইরূপ প্রত্যক্ষবৎ পদার্থ বিজ্ঞান দ্বার! সিদ্ধান্তীভূত 

হওয়ায়, এইরূপ অন্বরষোগে আমরা আবার, এই তড়িৎ মণ্ডল 

যাহ! হুইতে শক্তি প্রাপ্ত, সেইরূপ বাস্তব মগ্ডলেরও যাথার্থ্য 

সিদ্ধাস্তীভৃত করিয়া লইতে পারি; এবং সেই বাস্তব মণ্ডল 

প্রত্যক্ষে ন জানিলেও, তাহাও যে সুধ্য মগলবৎ ঘনীভূত প্রতিষ্ঠা 

স্বরূপ বাস্তব কিছু হইবে, তাহাও নিশ্চয় বলিয়াই বুঝি! 
*জইতে পারি । কেননা, পুর্ব্বোস্ত যুক্তিমতে তড়িৎ মণ্ডলের 
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শক্তিও তাহাতে স্বয়ং সিদ্ধ নহে; অতএব সে শক্তি অন্ত বস্তু 

হইতেই প্রাপ্ত বলিয়! বুঝিয়! লইতে হইবে) এবং এই অন্ত বস্ত 
স্বয়ং সিদ্ধরূপে সেই শক্তিবিশিষ্ট হউক বা না হউক, এইরূপে পর 
পর ভাবে (710700910 75075531)9 ) যথাক্রমে উঠিতে থাকিলে, 

চরমে সেই ন্বয়ংসিদ্ধরূপে শক্তিসম্পন্ন বাস্তব মগুলের স্বীকার অবস্থাই 

করিতে হইবে; অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ বা বিশুদ্ধ গুণমাত্র চৈতন্ন্থারা 

শক্তিমান বিশুদ্ধ বা ম্বয়ংসিহ্ধ পদার্থ অহুং পদবাচ্য পরমাত্মার “ঘনী- 

ভূঙ প্রতিষ্ঠান্ূপ* এইরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্থ প্রমাণ ্বীকার করিতেই হইবে। 

বেদান্তে তড়িৎ-মগ্ডলের পরবস্তী মগ্ডলকেই চিতৎমগুল (ব্রঙ্গ- 

লোক) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যথা, ণবৈহ্যতেনৈবততঃ 

তচ্ছতেঃ।” (ক্রহ্গস্থত্র ৬৩1৪ )। অর্থাৎ, মুক্ত জীবাত্মা বিছ্যুৎ 

মধ্যবর্তী অমানব ( তেজোরূপ ) বৈছ্যৎ পুরুষ দ্বার! ব্রহ্মলোকে 

নীত হয়। কেননা ছান্দোগোে আছে যে, “আদিত্যাচ্চন্জ্রম সম? 

চন্দ্রমসোবিহ্াতম্। তৎপুরুষোইমানবঃ সত্রতান্ ব্রহ্ম গময়তি |” 

এখানে তাৎপধ্য এই যে, চিন্রপ সতা সংস্কল্প শক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বর 

তাহার পরা প্রকৃতিগত দিব্য তেজোরূপ মূল তড়িৎ শক্তি-স্বরূপ 

পুরুষ বা সমাকর্ষ শক্তিদ্ধার! উহাদ্দিগকে আকর্ষণ করে । উহার! 

অবিষ্া মুক্তি বশতঃ, এইরূপ দিব্য তেজোরূপ মুল তাড়িতাবিষ্ট 

থাক হেতু, প্রাকৃতিক অর্থাৎ তাহার শক্তি বিক্ষেপ জনিত 

প্রতিবিষ্বনক্ধরপ অপর! প্রকৃতিগত, বিরুদ্ধ তাড়িৎ শক্তিদ্বারা 

সমাকধিত হয় না। সেই দিবা তেঙ্জোরূপ মুল তাড়িত্ময় স্বরূপ- 

দ্বার সমাকধিত হইয়া! তৎসান্নিধ্য পায় । 

*এষদেবযান পন্থাইতি। এতেন প্রতিপগ্ঠমানা ইদং মানব- 

মাবর্তং নাবর্তন্তে |” অর্থাৎ এই পথে যাহাদের গতি, তাহাদের 

আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। 
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অতএব প্রমাণ হইল যে, সেই সর্ব প্রকাশের একমা মুখ্য 

' প্রকাশশ্বরূপ চিদ্ঘন প্রকাশ মগুল স্বীকার করিতেই হইবে? 
পুর্ববোক্ত ভগবৎ-বাঁক্যের ধাথার্থয স্বীকার করিতেই হুইবেঃ 
ঈশ্বরবাদ “বুদ্ধিগ্রাহ* বলিয়! প্বীকার করিতেই হইবে! সে ঈশ্বর 
কেমনে প্রাপ্তব্য ? যথা, 

*যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যাস্তি আত্মন্যবশ্ছিতং | 

ষতন্তোহপি অকুতাতআানো নৈনং পশ্বান্ত্য চেতসঃ ॥* 

অর্থাৎ, 'ষোগীরাই ধ্যানাদ্দি (চিস্তন অনুশীলনাদি ) দ্বারা 
প্রবত্রনান হুইন্স1, এই পরমাত্মাকে আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে ( বুদ্ধিগ্রাথ 

বূপে ) অবশ্থিত (দেখেন; শান্দ্রাভ্যাসাদি দ্বারা বত্ব করিলেও 

আবিবেকিগণ ইহাকে দেখিতে পায় ন।, অর্থাৎ ইহা তাহাদের 

বুদ্ধিগ্রাহ্থ হয় না । * 

৮ তাহার শ্বরূপ কেমন ? যথা, 

“ব্র্ববস্য চাহং হৃদি সন্সিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মৃতিজভ্ঞতানম পোহুনঞ্চ । 

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্ধো 

বেদাস্তকৃদ্ বেদবিদেবচাহম্ ॥* 

আমি সব্বপ্রাণীর আত্ম! হইয়া, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে সমাক্ 

খঅন্তর্ধামিরূপে অধিষ্ঠিত আছি; অতএব আমা হইতেই প্রাপিগণের 

স্বৃতি অর্থাৎ প্রারৃতান্ষভৃতি বিষয়ক চিন্তা, জ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃত 

সুণমুক্ত বিশুদ্ধ চিদাত্মক অনুভূতি বিষয়ক চিস্তা (ষাহাই হইতেছে 

শান্্রজ্ঞানরূপ কর্তব্যজ্ঞান বা বিবেক )১, এবং প্রলয়ে আমা হইতে 

শউদুভয়ের বিলোপ সম্পাদিত হইয়া! থাকে ; আমিই (পরমাত্ম! ) 
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পর্ধবেদে প্রশাক্ডারূপে জ্ঞে্র ঃ এবং আমিই ( পরমাত্মা ) সর্বোত্তম 
বিবেকরূপে কর্তব্য জ্ঞানের প্রবর্থক বেদান্ত কৃ ও সর্বমীতি- 
বেত! বেদবিদ্। 

এইরূপে বুদ্ধি গ্রাহ্থরূপে ঈশ্বর প্রামাণ্যই হইতেছে গীতার 
প্রধান বিশেষত্ব ;ঃ এবং জগতের সমুদায় দর্শন শান্ত্রাদিতে ফে 

আঅভাবটুকু আছে, আমাদের গীতানান্নী বেদাস্তদর্শন এইরূপ ঈশ্বর- 
বাদ দ্বারা সে অভাব পুরণ করিয়া দিয়াছেন । 

বর্তমানকালে হিগেল্ কতকট। ব্ুপাস্তরিত ভাবে এই মত 

সমর্থন করিয়াছেন। 

পি ০০15 [0০0560 110 6911221)06.৮ 

77509. 

গীতা বুদ্ধি ও অভ্যাস উভয় দ্বারাই ব্রহ্গনির্য়ের চি 

দিয়াছেন । পু বি 

*গ্ভ্যাপ যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা | 

পরমং পুরুষং দ্িব্যং যাতিপার্থান্ুচিস্তয়ন্ ॥” 

অভ্যাসম্বর্ূপ, অর্থাৎ সজাতীয় 'প্রত্যক্স প্রবাহরূপ, উপায়যুক্ত 

হুইয়!, অনন্গামী চিত্ত ধার] জ্যোতিন্ময় পরম পুরুষকে চিন্ত 

করিতে করিতে, তাহাকেই লাভ কর যায়। 

বস্ত গতিধুক্ত হইলে গৌণ বলিয়়াই গ্রাহ্া; কেননা! গতি 

শক্তি জনিত অবশ্থাস্তর মাত্র; মুখ্য বা বিশ্তুদ্ধ বস্তর অবস্থানন্তক্গ 

ব। বিকার নাই; ম্থৃতরাং গতিধুক্ত বা বিকারী বস্ত মুখ্য নহে, 

গৌণ মাত্র । যখন শব্দ, আলো, তড়িৎ প্রভৃতি তেজার্দি কোন 
পদ্দার্থেরই গতিযুক্ত ব্যবহান্নিক আভাসাদি মাত্র, তখন এই পদার্থ 

বশ্তই গৌণ বলিয়্াই বোধ্য। এইরূপে পর পর ভাবে কাধ্যব্ক 
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কারণানুসন্ধান যোগে বুঝা যার যে, এই সমুদয় তেজাদির কারণ 

" জগত্প্রকৃতিরূপ ব্যবহারিক আভাস কোন গতিযুক্ত অর্থাৎ গৌণ পদার্থ 
হইতেই কক্তাবিত। সুতরাং প্রশ্ন আসে যে মুখ্যবস্ত কোথায় ? 
ইহার উত্তর এই যে, মুখ্যবস্ত অবশ্তই স্বীকাধ্য ;) কেনন! সেই 
চিদ্ধন, প্রকাশ মগ্ডলই যে একমাত্র মুখ্য বা স্বক্সংসিন্ধ বস্ত, তাহা 

আমরা এই মাত্র জানিলাম; ইণহারই বিক্ষেপ শক্তিত্বারা 'প্রতি- 

বিন্বত গৌণ বস্তত্বই হইতেছে এই জগত্প্রকৃতির কারণ শরীর- 
রূপ প্রধান বা অব্যক্ত প্ররূতি । 

*নতদ্ ভাসয়তে সুধ্যো ন শশঙ্কে ন পাবক2। 
যণ্দত্বান নিবর্তন্থে তন্ধাম পরমং মম ॥ 

সেই প্রকৃতির অতীত নয়ং প্রকাশ মাত্র যে স্বরূপ, তাহাই 
আমার (পরমাত্মীর ) শ্বরূপ ; অর্থাৎ ইভাই সেই মুখাবস্তরূপ পার- 

মাঘিকপদ, যে পদ প্রাপ্ত হইলে জীব আর সংসারে আবর্তিত হয না। 

মুল কথ! এই যে চিদানন্দম্বরূপ পরমা অব্যক্তেরও অতীত 

নিগুণ পদার্থ তাহারইঈ বিক্ষেপ শক্কির্ূপিনী মায়া প্রতিবিশ্বিত 

আভাসই হইতেছে এ নিথিল আভাসাদ্দির সমস্টিরপ জগতের 

“কারণ শরীর” অবাক্ত প্রকৃতি । বিশুদ্ধ নিগুরণ পরমাত্মাই 

চিদানন্দন্বরূপ স্বয়ং সিদ্ধবন্ত (172509097)0905] 60376) ॥ এই 
চিদানন্দস্বরূপত্বই হইতেছে তাহার পরা প্রকৃতি ;) এবং তাহার 

মায়! প্রতিবিষ্বিত শ্বূপই হইতেছে ভ্রিগুণাত্মিক! অপর! প্রক্তি, 
অর্থাৎ এই বিচিজ্র জগতের উতপার্দিক! উপাদান শ্বরূপিনী জীব- 

চৈতন্তরূপিণী “কারণ শরীর* অব্যক্ত প্রকৃতি । এইরূপে অবাক্ত 

প্ররুতি ব্রহ্ম হুইতে আনন্দ প্রাপ্ত ভয়। সুতরাং প্রধান ব! জীব 

আনন্দময় নছে। 



৪৬ ব্দোস্ত তত্ব । 

অহং পদবাচ্য আত্ম! যে বিশুদ্ধ, নিগুপ, আকাশবৎ নিলি, 

চিৎমাত্র স্বরূপ পরব্রহ্ধ পরমাত্মা,. তাই বলিয়াছেন,__ 

 *্ষথা সর্ববগতং সৌক্ষ্যা্াকাশং নোপলিপ্যটি । 
সর্ববন্রাবশ্থিত দেহে তথাত্ম। নোপলিপ্যতে ॥ 

ভাবার্থ স্পষ্ট। 

ত্বমক্ষরং পরমং বেদ্িতব্যং 

স্বমন্ত বিশ্বন্য পরং নিধানং। 

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধম্মগোপ্ত। 

সনাতনস্্ং পুরুষো মতোমে ॥ 
শি” 

তূমি ( পরমাত্ম। ) নিগুণ স্বরূপে নিরবয়বত্ব ও অনস্তত্ব হেতু 

নিত্য কুটস্থ অক্ষর পরব্রহ্মঃ পরমবেদিতব্য বা মুমুক্ষুগণের সর্ব খু '&. 
বিবেক (17151)980 79676906101); এই বিশ্বের পরমাশ্রক়, 

অর্থাৎ সাক্ষিভৃত চৈতন্তস্বর্বপে দ্রষ্টী বা জ্ঞাতাঃ আবার তুমি 
সগুণ স্বরূপে গ্রভবাদিরূপে অভিব্যত্ত হুইলেও, এবং প্রলয়ে সকল 

তোমাতে লয় হইলেও, তোমার হ্াসবুদ্ধি হয় না) তুমি শাশ্বত 

ধর্দগোপ্ত!, অর্থাৎ শ্বন্ধং সিদ্ধ ধর্ম বিশিই মাত্র, গৌণ নহ ; এবং 

তুমি সনাতন, অর্থাৎ চিরস্তন ব৷ নিত্যন্বরূপ, পুরুষ বা! আত্ম! । 

“তমক্ষরং সদসত্ তগ্পরং যশ ॥* 

তুমি ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রক্কতি; এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
ইহাদের উভয়েরই পর বা অতীত ও মুল কারণ, নিত্যকুটস্থ, 
সচ্চিদানন্দ, একরস, অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ বা! ভাবমাত্র স্ব্ূপ বে 

অক্ষর পররব্রহ্ধ, তাহাও তুমি। এক 
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প্ত্বমার্দিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ 
স্বমস্য বিশ্রেহ্য পরং নিধানম্ । 

বেস্তাসি বেছঞ্ পরঞ্ ধাম 

ত্বয়াততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ 
ভাবার্থ স্পষ্ট । 

“সর্ব সমাপ্পোষি ততোঙছপসি সর্বঃ।” তুমি, ঘটাদিতে 

স্বত্তিকাবৎ, বিশ্বের অস্তর বাহির সম্যক ব্যাপিয়া আছে, অতএব 

তুমি সর্বন্বরূপ। 

“আমিই ষে ব্রহ্ম ইহা! আত্মজ্ঞান হইলেই উপলব্ধি হয়) তাই 

বলিয়াছেন, 

“ভক্ত মামভিজ্গানাতি যাবান্ যশ্চাস্রিতত্বতঃ । 
* ততোমাং তত্বতোভ্জাত্বা বিশতেতদনন্তরম্ ॥ 

জ্গীব ভক্তি বা একনিষ্ঠ শ্রন্ধাধুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা “আমি” 

যাদৃশ, অর্থাৎ আমি যে সর্বব্যাপী, এবং “আমি” যাহা, অর্থাৎ 
আমি যে ঘণীভৃত সচ্চিদানন্দ, ইত্যার্দ প্রকৃতরূপে জ্ঞাত 

হয়) 'এবং এইবূপে আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে 

প্রবেশ করে; অর্থাৎ অবিস্তা মুক্ত স্বরূপে *সোহ্হং” জ্ঞানবিশিষ্ট 

হইয়! পরমানন্দ উপলব্ধি করে । 

শেষ কথ! এই যে, বিশ্বের বুকে পদাঘাত করিয়! বলিতে 

পারি যে, বিশ্ব সাহিত্যে গীতার উক্তি সমুছের তুলন! নাই। 

ভাবের গভীরত্বে, নিগুড় দার্শনিক তত্বে, আবার সাহিত্য মর্যাদা 
ও গীতা যে বিশ্বসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, এই 

সঅধিকরণে উদ্ধৃত কয়েকটা শ্লোকই তাহার কিছু প্রমাণ 



বিকার শব্া- 
ল্লেডি চেন্ন 
প্রাচুর্যযাৎ॥১৩। 

'আনন্নময় শব 

স্বারা বিকারী 

জীব বোধ্য 
নহে ঃকেনন। 

“ময়ট” 
প্রত্যয় বিক।- 

রার্থে নহে, 
পপ্রাচ্রধ্যর্থে।” 

তদ্ষেতুব্য- 
পাদেশ।চচ ॥১৪॥ 
ব্রদ্মের আনন্দ- 
প্রাচ্য বিষয়ে 
নির্দেশ আছে, 

সেই হেতু 
আনন্দমন্স শবে 

, পরমাজ্ধমাই 
বোধ্য। 

মীন্ত্রবর্ণিকমেৰ 
চগীয়তে ৪১৪ 

মন্ত্র বর্ণে ও 
(বেদ ও বেদের 

বর্ণে ও) প্রতি- 
পাঁস্তরণপে গীত 
হইয়াছে; 
অতএব ব্রচ্গই 
আনন্দময় । 

৪৮ বেদান্ত তন্ব। 

যদি বল যে, আনন্দময় অর্থে আনন্দের বিকার বুঝায় ) অতএব 

সে আনন্দময় শব্ধ দ্বার বিকারী জীবই বুঝিতে হয়। তাহার , 
উত্তর এই যে, তাহা নহে; কেননা! এখানে বিকারার্থে “ময়ট” 

প্রত্যয় নহে, স্বরূপ বাচক প্রাচুধ্যার্থে ই *“ময়ট্" প্রত্যয় হইয়াছে । 
সুতরাং এখানে আনন্দময় অর্থে আনন্দই যে তাহার স্বরূপ, 'এই 

মাত্র বুঝিতে হইবে । অতএব বিকারী জীব আনন্দময় হইতে 

পারে না। 

ব্রহ্মই যে আনন্দময়, জীব নহে, তাহার হেতু এই যে, ব্রচ্ধই 
আনন্দ এবং সর্বভৃত ব্রন্ম হইতেই আনন্দ প্রার্ধ, ইহা শ্রুতিতে 

কথিত হইয়াছে । কো হিএবাণ্যাৎ কঃ শ্রাণ্যাৎ য্দি এষ আকাশ 

আনন্দোনস্তাৎ*, অর্থাৎ যদি এই আকাশরূপী পরমাত্ম! “আনন্দ” 

না! হইতেন, তবে কেই বা বাচিত কেই ব। আপন চে। করিত? 

“এষহি এব আনন্দয়তি*, অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন। 

ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, যেমন প্রচুর ধনশালী ব্যক্তিই 

ধনদান করিতে পারে, সেইরূপ পরমাত্ম! ব্রহ্মুই আনন্দ প্রচুর 

বলিয়। আনন্দদান করিতে পারেন, জীব পারে না। স্থতরাং 

জীব ব্রঙ্ম হইতেই আনন্দ প্রাপ্ত হয়। 

"্সত্যং জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম”, ইত্যাদি মন্ত্রত্বার। গীত “গুহ] প্রবিষ্ট” 

পরমাত্ম।*বর্ণ” ব1 "ত্রাহ্মদ” দ্বারা, অননময়ার্দির অন্তরে চরম আত্মতত্ব 

আনন্দময়” শব্দ দ্বারা, আত্মারূপে গীত হওয়ায়, পরমাত্মাই 

আনন্দময়; জীব নছে। 

“মন্ত্র” বেদের স্বত্রভৃত শ্লোক, এবং প্রাঙ্গণ” তাহার ব্যাখ্যা- 

আক মাত্র। 

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় শবাবাচ্য হইতে পারে না 

কেননা কোন শ্রুতি ইহাকে আনন্দময় বলিয়া! উপপন্ন করে নাই। 
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যদি বল ঘে, জীব বদ্ধাবস্থার আনন্দময় না হইলেও, অবিস্তা নেতরো নোপ- 
 মুক্তাবস্থান, অর্থাৎ ব্রহ্স্থরূপত্ব প্রাপ্ত অবস্থার, এইরূপ মান্্রপিক পতেঃ1১৬ 
" আনন্দময় শব ্বারা অভিহিত হুইতে পারে ? তাঁহার উত্তর এই রা ইউ 
যে, ইহা সঙ্গত হয় না। কেননা, শ্রতিতে আছে; “লোশ্বতে আনন্ম 

সর্বান্ কামান্ সহত্রহ্ষণা' বিপশ্চিতঃ*, অর্থাৎ জীব সেই ব্রহ্দের জন 

.সহিত মিলিত হইয়াই সমুদ্বার় অভিলধষিত বিষয় ভোগ করে; অতএব লীব 

নিজের স্বয়ং সিদ্ধভাবে ত্রন্ধপ ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই। টি 
ইতিপুর্নে বুঝাইয়াছি যে, অবিস্তান্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি 

হইতে মুক্ত জীবও সত্য সংস্কল্ল মাত্রত্বন্বরূপ “সুখমহমন্বাঞ্মং” 

এইরূপ সত্বগ্তণাশ্রিত থাকে; একমাত্র পরমাত্মা ছাড়! আর 

কিছুই স্বং সিন্ধ নিগুণ হইতে পারে না। এইরূপে নুক্তজীব 
পরমাত্মার ঈক্ষণরূপ মুখ্য প্রাণ বা চিৎশক্তির বিক্ষেপ জনিত সত্য 

সংস্কল্লাত্মক মায়! মাত্রের বৰঈভূৃত থাকে, সুতরাং সে স্বয়ং সিদ্ধভাবে 

আনন্দময় নহে; তাহা হইতেই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, তাহারই 
অধীন থাকে । জাব অবিস্তামুক্ত হইয়। প্বশ্বরূপ ব্রদ্গে লীন হইলেও 

আনন্দার্দর প্রকাশবূপ “জগৎ ব্যাপার” কেবল ব্রন্মেরই প্রাধান্তদ্বারা 

সংঘটিত হয়। জীব ব্রদ্ষে সংযুক্ত থাকিয়া ইহার ভোগাদিতে 
অধিকারী হয় বটে, কিন্তু নিঙ্জে ব্র্মের চিৎশক্তির বিক্ষেপ-জনিত 

সত্য সংহ্কল্লাত্মক মায়া মাত্রের অধান থাক1 বশতঃ, স্বয়ং পিদ্ধভাবে 

সে সমুদায়ের মুখ্য কর্তৃত্বে অধিকারী নহে । এইরূপে সে তাহার 
ঈক্ষণের অধীন থাক। হেতু, তাহার নি ন্বরূপ হইতে এইটুক 
ব্যবহারিক পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট থাকিয়া, তৎসান্লিধ্য মাত্র পায়, নিপুণ 
্রন্ত্ব পাইতে পারে না । কেননা, নিগুণ পরমাত্মার সারিধ্যমাত্র 

হেতুই তাহার চিৎশক্তির বিক্ষেপ মাত্ররূপ ঈক্ষণ হইতেই জীব 
চৈতন্তরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির অভিব্যক্তি ১ সুতরাং মুক্ত জীবও 

চটি, 



€৩ বেদান্ত তত্ব । 

এই ঈক্ষণের অধীনে, অর্থাৎ সত্বজ্ঞানাশ্রিত মায়ামাত্রের অধীনে, 
সত্য সংস্কল্লাত্মক গুণ বিশিষ্ট থাকিগ়াই যায়। সেজন্ত সেতীাহার, 

স্বভাবসিদ্ধ প্্রশ্বধ্যের” অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং জীব 

আনন্দময় ভইতে পারে না। গীতায়ও আছে, 

”“নতদস্তি পৃথিব্যাং দ্িবিদেবেষু বা পুনঃ । 

সন্বং প্রকৃতি জৈমু-ক্তং বদেভিঃ শ্যাশ ভ্রিভিগ্” ণৈঃ ॥৮ 

ভুলোকে, শ্ররে অথবা দেবতাগণের € মুক্তজীবগণের ) মধ্যে 

এমন কেহ নাই যে, প্ররুতিঙ্গাত গুণত্রয় (সত্বাদি) হুইতে মুক্ত। 

অর্থাৎ মায়া কার্ধ্য ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সমস্ত জগৎ ব্রিগুণাত্মক | 

স্থতরাং নিগুণ ব্রহ্দ ভিন্ন অন্ত কিছুই এই গুণত্রয় হুইতে 

সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেনা । এস্থলে মুস্তজীবও যে সত্বগুণাশ্রিত 

থাকে, ইহাই বুঝা যায়। ঠ 
যদিও পরে দ্রষ্টব্য, তবুও এখানেই ব্রহ্ম স্বরূপ বিশ্লেষণ করির! 

এই তন্বগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক । 

নিগুণ ব্রঙ্গ চিত্মাত্র; অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ প্রকাশ মাত্র। 

কোন স্বয়ং সিদ্ধ বস্ত (7106 170 16591) হইতে সে প্রকাশ . 

সম্ভাবিত হয় ? উত্তর এই যে, সেস্বর়ংসিদ্ধ বস্তু হইতেছে “আনন্দ* 

যাহাই হইতেছে একমাত্র পরমার্থ। সুতরাং ব্রহ্ম চিদানন্দ স্বরূপ । 

কিন্ত এ স্বরূপ তো! কেবল “অসন্দ্রপ*”, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাস নহে, 

ইয়তা-পরিশুন্ত, অজ্ঞে় (অবিদ্ভারপ) ও ভাবগ্রাহা মাত্র। 
সুতরাং তাহার যে স্বরূপ ইক্ছ্রিয়-গ্রাহথ-ূপে সতা (798110 ) 

বলিয়া অবধারিত হইতে পারে, সেই সৎস্বরূপ ৫েমন ? উত্তর 

এই যে, দেই ভাব-মাত্র নিগুণ ব্রদ্দের যে ঈক্ষণরূপ স্বয়ংসিদ্ধ 

চিৎশক্তি আছে, তদ্যোগে তিনি সৎশ্বব্ূপ সগুণত্রক্গ বা ঈশ্বর। ৭" 
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তাহার এই স্বভাব সিদ্ধ চিৎশক্তি বা মুখ্যপ্রাণ, যাহার অচিস্ত্যরূপ, 

ন্্রজালিকবৎ, অজ্ঞেয় (অর্থাৎ অনাদি অবিস্ভান্দপ ) ভাবাদিময় 

বিক্ষেপই হইতেছে সেই সত্ত্রন্গেরই ভ্রাস্তিরূপিণী “মায়া” বলিয়া 

কথিত, সেই মাক্সাোগেই তিনি নিজকে নিজ হইতে, নিজেরই 
প্রতিবিষ্বরূপে, পরিচ্ছিন্ন ব্যবহারম্বন্ূপে অভিব্যক্ত করেন, অর্থাৎ 

ইন্দ্রিয় গ্রাহারূপে প্রকাশ করেন । শগীতায়ও আছে, 

“অজোহপি সঙ্ব্যব্াত্মা ভূতানামীশ্বরোহুপিসন্ । 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সপ্তবামি আত্মমায়য়া ॥* 

জন্মরহিত বা নিত্যস্বরূপ, অবিনশ্বর স্বভাব অবায্াত্ম!, ও 

কর্্মপারতন্ত্রযরহিত সর্বেশ্বর হুইয়াও, আমি নিজেরই অবিস্ধা 

শক্তিরূপিণী মাপ্লাযোগে নিজ শুদ্ধ সত্বকেই অবাক্ত প্রকৃতিনূপে 

অভিব্যক্ত করিয়া, তাহাবই উপরিস্থ সন্বভাবে তাহাতে সাক্ষিম্বরূপে 

অধিষ্ঠান যোগে ( প্রতিষ্ঠান ষোগে নহে ), অর্থাৎ তাহাতে নিলিপ্ত 
থাকিস্তা, তাহাতে নিজ বিশুদ্ধ সত্বের প্রতিবিন্ব ন যোগে লিপগ্ুভাবে 

পরিণাম যোগে নহে), কর্্মপারতস্ত্রযাধীন দেহধারী জীববৎ 

আবিভূতি হইক্প' থাকি । 

বেদান্তে “অধি* শব্দে “উপরি” অর্থ বুঝায় । (পরে দ্রষ্টব্য )। 

এখন প্রশ্ন এই যে, কিরূপে তিনি ইহা করেন ? 

উত্তর এই যে, তাহার এই বিক্ষেপ শক্তি মায়ার সেই অজ্জঞেয় 

বা অবিগ্ভাব্ূপ ভাব সত্ব-রজঃ-তম এই তিন গুণযুক্ত গতি বিশিষ্ট 
(141০0107080? 6769 01108 )। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 

হইতেছে অব্যক্ত প্রক্কৃতি ; অর্থাৎ ব্রক্ষশক্তির বিক্ষেপরূপিণনী মায়ার 

কার্ধ্যই হইতেছে এই অপরা বা জীব চৈতন্ত স্বরূপিণী অব্যক্ত 
প্রক্কতি । যেহেতু কার্ধ্য ও কারণ সর্ধথাই একত্র বর্তিত বলিয়াই 



দহ, 12718 রী 

৫২ বেদান্ত তত্ব। 

বোধ্য, স্থৃতরাং উপাদ্দান কারণ রূপিনী মায়া তৎকার্ধ্য প্রকৃতি 

হইতে বিভিন্ন 'নহে। অতএব প্রকৃতি মায়োপাধিক ব্রন্দেরই, 

অর্থাৎ ঈশ্বরেরই, উপাধি। সেই অবাক্ত প্রকৃতির তিন গুণযুক্ত 

গতি সমুহজনিত ভাব বিকারাদির অবস্থান্তারাদি হইতেই নানারূপ 

নামরূপাদিময় বিচিত্র জগতের প্রকাশ হয়। মুলকথা এই যে, 

নিগুণব্রক্ধম হইতেছে “ভূমা*, অর্থাৎ স্বয্মংসিদ্ধ বিপুৃলত্বরূপ 

€ 100909159 0092100)0) ) বিকার ৰ বিস্তৃতি শুগ্ভ ভাবমাত্র তব 

স্বরূপ “অবস্থা” মাত্র । তাগর এই ম্বরূপের সান্নিধ্য মাত্র 

হইতেই তাহার নিজেরই চিৎশক্তিরূপ স্বয়ংসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তির 

বিক্ষেপজনিত সংকল্লাত্মিক1 মায়াযোগে (অর্থাৎ যন্দ্ারা পদার্থ 

পরিচ্ছিন্ন হয়, সেই অচিন্তারূপ শক্তিষোগে ) বিপুল “গুণরূপে* 

€( [0650919 0081165 ) প্রকাশ সম্ভব হয়। এই গুণেরই 

ভ্রিবিধ “অবিস্তাগতি* জনিত প্রতিবিষ্বন-বৈচিত্র্য হইতেই বিভিঈ 

বাবহারিক গুণ প্রকরণার্দির উদ্ভব হর। সুতরাং এই গৎ 

সেই অবিদ্ঠাকৃত ব্যাবহারিক প্রকরণ মাত্র ;$ নিজে বস্ত নহে। 

* % গ [11091001101 16808 108 00 10199989196 
৬1760 91869 17) 01800£1)৮ 001, ৪00 60 800010) 10 10 
0105 8811) 009110য 10 ৬1))01) 5৮ 19 0100981088৪ 8 7681 
০০9]16০90, 09068106 606 01011010010 ৪00])901 680106 11) 1900 
6%:091)8101) ৮1001 19 [01010000109] 0017) 107 ৪ 00721100 
০06 9%067709] 01011188, 9স1808108 101,006 000 39108101110 
8190, 8)0. 100৮8086180 89 01391] 90900, 081010£ 00159 
05 109০11 819০ 800 11)0616700670017 ০£ ০0" ৪91)595. 

16781080107) 18 8, 09936 111081010) 01) £7001)0 01 6159 
1090)9708, 0170021 20 1198 8019] 10 0198 ৪০০), 10911) 
7925910608৪ ০০]900159,. 

শাস্থ টি 
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সত্বগুণে এই “অবিগ্ভাগতি” বিপুল গুণমাত্রত্ব স্বরূপে একাত্মিক। 

আম্তন বিশিষ্ট মাত্র (০1009 91056773100 0715 )3 অর্থাৎ 

শুধু সত্রপ সত্য সংকল্লাত্মক অস্তিত্ববোধক € আমি আছি মাত্র, 
এইরূপ ) ইক্বতাবিহীন (17099507169) উপলব্ধি মাত্র। এই 
একমুখী আরতন-বিশিষ্ট অবিগ্ভাগতি ত্বারা শুধু বিপুল গুণ 
(17009179759. 078186 ), অর্থাৎ *অহং* ভাবমাআ, উদয় হস্সঃ 

ইহা দ্বারা সে *অহং* ভাবরূপ অস্তিত্বোপলব্ধির কোনরূপ বিকার 

অর্থাৎ বুদ্ধিবূপ ইয়ত্তাবধারণ ব1 বিস্তৃতি (17690910)7) ) না! হওয়াক়্ 

সে গতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্প্রতিবিষ্বনরূপ ফলবন্ধ, 

হয় না। শ্থতরাং সন্বগুণে ব্রহ্ম, তাচার নিপুলত্বরূপ (77069178715 

005,06165 ) নিগুণ শ্বরূপের সান্সিধ্যমাত্র হেতু, স্টাহার মুখাশক্ি 

অনিত বিপুল গুণরূপ (€ [069708159 0079116 7, শুধু অন্তিত 

বোধক, *অহং* উপলব্ধি মাত্র থাকেন; কোনরূপ বিশিষ্টতা 

প্রাপ্ত হন না। কেনন। অবিস্ভাজনিত চিৎ প্রতিবিশ্বনই হইতেছে 
“গুণফল* বা পকর্্মশ ১ এবং সন্বগুণে এই চি্প্রতিবিষ্বন 

না থাকায়, গুণফল--*, অর্থাৎ নাই ; এস্থলে তিনি গৌণ হন ন1। 
অতএব সব্তগুণাশ্রিত, গুণফলশুন্ত, অর্থাৎ অবিস্তাগতি-জনিত, 

চিত্প্রতিবিষ্বন-নিম্পন্ন কর্ম হইতে মুস্ত, জীব এইরূপ সংস্বরূপত্ 
পাইয়! শুধু সত্য সংকল্লাত্মিক! “মার মাত্রের” অধীন থাকে । 

জগৎ যে আমাদের বুদ্িবৃত্তি সমূহে কোন বস্তর শক্তির €( চিৎ- 

শক্তির ) প্রতিবিদ্বনের আভাস মাত্র, ইহা! ক্যাপ্টেরও মত বটে। 
130931729 ৪8 700 0)9015 07 01)620891558 1201) 

৪7৪ 07939066০03, 000 2 10916 80109975099 ০? ৪ ১3০ 

০০০ 10007 1020 12310190710 010]6০09, 2800 01080 20005920000 

12555718219 10090 6179 9299 01 61080 01010700710, 98089৯ 
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আবার, বজোগুণে এই “অবিগ্ভাগতি” দিমুখী আম্মতন বি শিষ্ট 
€ ০০৮৮০ 311779181075 ) হয়| অর্থাৎ এই গুণ যোগে সেই 

সন্রপ অহং উপলব্ধির বিস্তার স্বরূপ (০১651)8759 00%010160 ) 

ইন্সভাবিশিষ্ট €1)9$ি1)119 ) বুদ্ধর প্রকাশ হয়। এই বুদ্ধিবৃত্তিতে 

চিৎ প্রতিবিষ্বন হইতেই সমবন্তিতগুপ বিশিষ্ট (956970081৮৪ 9১)55) 

আকাশ উপলান্ধরূপ বহিজ্ঞগতের বোধ মাত্রের উদয় হয়। 

তমোগুণে এই অবিগ্থাগতি ত্রিমুখী আন্ততন বিশিষ্ট (9৫ 10799 

91709910910909 ) হয়। অর্থাৎ সেই রজোগুণ-সম্ভৃত বুদ্ধি এই 

গতিযষোগে কার্য কারণাদিরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট (05692927051) ঘনত্ব 

পায়, অর্থাৎ চঞ্চল ব৷ ক্রমণন্তিত অভিমান যুক্ত, সংকল্প বিকল্লাত্মক, 

মনোরূপ পরিচ্ছেদাদিময় অন্তর্বোধপায়। এই মনোরূপ পরিচ্ছেদাদি- 

ময় অন্তর্বোধে চিৎ প্রতিবিষ্বন হইতেই কাপোপলব্ধিব্ূপ ব্যক্ত্যভি- 

মানী পরিচ্ছিন্ন “জীবভাবের” উদ্ভব হয়, এবং এই জাব-ভাণই 

গুপত্রয়ের গতি বৈচিত্র্যের নানারূপ তাতম্যা্দি বিশিষ্ট সম্বন্ধাদি 

সহ, নান হইন্জিক়্ার্দিকৰপ বিকারগ্রস্ত হইয়া,» নান! প্রকারের 

€ 0909491505 ) পরিচ্ছিন্ন নামরূপা্দমনম উপাধিযুক্ত ভূতাদিরূপে 

অভ্ভুব্যক্ত হয় । এই ভূতার্দির নানার্ধপ বৈচিত্র্যময় তারতম্যাদি- 
যুক্ত ( £৮0050500505 800 €9920010908005 ) সংশ্লেষণ 

বিশ্লেষণাদিরূপ গতি সমুহের বা অবস্থাস্তরাদির, ( অর্থাৎ পঞ্চভূতের 
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পঞ্চীকরণাদির ), গুপফলাদিই হইতেছে জাগতিক স্থাঁবর- 

জঙ্গমাতআ্ক যাবতীয় পদার্থ । 

যেমন আলো তড়িৎ ইত্যাদি €ঠতজস পদার্থ কোন ব্যবহারিক 

( 017900079118] ) পদার্থের গতিসসুহদ্বার। অনুষ্ঠিত ভাব বিকার- 

জনিত আভাপগাদ্ি মাত্র, সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎও সেই মায়া 

প্রকৃতিরূপ ব্যণহারিক পদার্থের গতি সমৃহদ্বারা অনুষ্ঠিত ভাব 

বিকারদ্নিত আভাদাদ্ির সমষ্টি বা গুণফল মাত্র। স্ুতরাং 

আমব। বুঝিলাম যে, ব্রহ্মই সর্বসংকল্লাদ্দির অতীত “ক্সতৎরূপ* 

ভাঁব-মাত্রত্ব-্বরূপ আনন্দ” পদার্থ হইয়াও, তাহার স্বভাবসিদ্ধ 

ঈক্ষণরূপ শক্তিযোগে সংস্বূপে, এই শক্তির বিক্ষেপরপিণী 

সংকল্লাত্মিক! মা! উপাধি দ্বার, জীব চৈতন্ত শ্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী 

কৃব্যক্ত প্রকৃতিরূপে অভিন্যক্ত হন; এবং তাহার সেই চিংশক্তির 

“প্রবর্তন* যোগে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইলে, 

সেই চিৎ প্রতিপ্বন্বন জনিত ব্রিগুণাত্মিকা “অবিগ্তাগতি সমূহের” 

প্রকরণাদিরূপ ভা বিকার হইতে নানা বৈচিত্র্যময় উপাধিবিশিষ্ট 

নামরূপার্দি সম্বলিত বিচিত্র জগতের প্রকাশ হয়। এইরূপে 

একমাত্র “সচ্চিনানন্দ” ব্রহ্ম হইতেই জগতের প্রকাশ হয় । 

ব্রন্ষকে শুধু সৎ পদার্থ বল যায় ন1, কেন না তাহ! হইলে 
তাহার বাহিরে *"অসৎ” পদার্থেরও স্বীকার করিতে হয়; অথব! 

*সত* শব বারা তাহাকে হইন্দ্রিযগ্রাহথ বা সগ্ঙণ মাত্র স্বীকার 
করিয়া, “অনং» বূপ অতীন্জিয়ি বা নিগুপ অন্ত বস্তরও স্বীকার 
করিতে হয়। তাহা হইলে তাহার গৌণত্ব ও অনিত্যতা দোষ 

ঘটে। আবার তাহাকে শুধু “অসৎ” বা চিম্মাত্র অতীক্দরিয় 

৯১নি শুণ-ভাব-মাত্রত্ব-স্বরূপ পদার্থ বল। যায় না, কেননা গুণ ব! 

শক্তিবিহীন হইলে তাহ! দ্বার। জগৎ স্যঙ্ি সম্ভব হয়ন!। তাই 
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তাহাকে “সদসৎ-বিলক্ষণ* ভাব-মাত্রত্ব-্বরূপ পদার্থ বলা হইয়াছে ,. 

অর্থাৎ তিনি চিৎ মাত্র হইলেও, সেই চিতের ভাবরূপ শ্বয়ংসিদ্ধ 

চৈততন্ত-শক্তি সম্পন্নও, অর্থাৎ “সচ্চিং»ও বটেন। আবার তিনি 

শুধু সচ্চিৎ মাত্রও হইতে পারেন না? কেন না শুধু সচ্চিৎ দ্বারা, 

অগত-স্যষ্টি সম্ভব হইলেও, এই সৃষ্টির পঅভিপ্রায়রূপ” সংকল্প 

এবং জগতে কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদিরপ অভিমানাত্মক সুখ-দুঃখাদি 

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তাই বল! হইয়াছে যে, তিনি মুখ্য 

অভিপ্রায়-বোধক ম্বয়ংসিদ্ধ ব! সত্য সংকল্লাত্মক বিবেক-শ্বরূপ 

মুখ্য স্বখ বা “আনন্ন*ও বটেন। যেহেতু তিনি শুধু “আনন্দ” 

মাত্রও হইতে পারেন না, কেননা চৈতন্ত ছাড়া আনন্দ জড় মাজ্র 

স্থতরাঁং তিনি “সচ্চদানন্দ*” ৷ এইরূপে সচ্চিদানন্দ শবই হইতেছে 

পরমাত্মা ব্রহ্গের পূর্ণার্থ প্রকাশক ; ইহার কোন একটা বা ছ্ণ--”, 

মাত্র দ্বারা তাহাকে অভিহিত করিলে, অর্থ ঠিক হয়না। যদিও 

আমর! স্থানে স্থানে ব্রহ্গকে শুধু “সৎমাত্র”, চিম্মাত্র” ও “আনন্ব- 

মাত্র” বলিয়৷ অভিহিত করিয়াছি, তবুও পাঠকগণ সে সে স্থলে 

উক্ত শব্ধাদি দ্বারা তাহার পূর্ণার্থ ই যে প্রকাশ হইতেছে, এইরূপ 

যেন ধরিয়! লন! 

ভেদবব্যগ- পরমাত্মা ও জীবের লব্ধব্লন্ধাভাবরূপ ভেদ নির্দেশ থাকায়, 

৬ জীব আনন্দময় শববাচ্য হইতে পারে না। “রসোটবসঃ। রসংহে- 

নির্দেশ থাকা বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।” ইতি তৈত্তিরীয়কে ।-_অর্থাৎ রসরূপ 

৪৪১ আনন্দময় ব্রহ্গকে লাভ করিয়। জীব আনন্দিত হয় । 

নছে,পরমান্াই এইমাত্র দেখিলাম যে, জীব অবিষ্থামুক্ত হইলেও সে পূর্ণবরহ্ 

95584 স্বরূপত্ব পায় না; মুক্তজীবও পরমাত্মার ্বভাবসিক্ধা সত্য- 

সংকল্লাত্মিকা বিক্ষেপ শক্তির অধীন থাকে। সুতরাং মুক্তজীব ও 

বঙ্গে এইটুকু ব্যবহারিক পরিচ্ছেদ থাকিয়াই বায়। “নিরঞ্জনঃ 

স্ 

' দর 
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পরমং সাম্যমুপেতি*, ইত্যাদি শ্রুতি মুক্তের পরম সাম্য প্রাপ্তির 

কথাই বলিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সান্নিধ্যরূপ ব্রহ্ম্বরূপত্ব প্রাপ্তির 
কথাই বুঝাইয়াছেন। তৈত্তিরীয়কে ও আছে, “যতোবাচোনিবর্তীস্তে 

অপ্রাপ্যমনসাসহ। আননং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি।” 

অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর ) সুতরাং বাক্য মন, অর্থাৎ 

জীব, তাহার পূর্ণন্থরূপত্ব না৷ পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। ভবে, 

ধিনি তাহার আনন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি কখনও “ভয়” পান 

না; অর্থাৎ “ইন্দ্রিয়াদি মুক্ত” হইয়া! তৎসানিধ্য প্রাপ্ত হন। 

সাংখ্য উক্ত হইয়াছে যে, সন্বগুণই-লঘু গ্রকাশক। প্রকাশই 
সত্বগুণের স্বভাব ব! ধর্ম, এবং এই সত্বগুণই জ্ঞান স্থখরূপে পরিণাম 

প্রাপ্ত হয়। অতএব সত্বই আনন্দের হেতু । যেহেতু অচেতন 

প্রধানে (জড় প্রকৃতিতে ) সত্বজনিত প্রকাশ আছে; সুতরাং 

প্রধানই যে আননাময়, ইহাই বল! যাউক? ইহার নিরাসার্থে 

কছিতেছেন, তাহা নহে; নিগুণ ব্রহ্মই আনন্দময় । তাহার এই 
স্বয়ংসিদধ অভিপ্রায়বোধক বিবেকরূপ আনন্দময়” স্বরূপের 

সঙ্করলাত্মিকা বিক্ষেপশক্তি যোগে সগুণ হইয়া, তিনি জগংরূপে 

প্রকাশিত হন। “এই সংকল্প হইতেই বিশ্ব স্থষ্টি হইয়াছে ।” 

*সোইকাময়ত বহুস্তাং প্রজায়েয়েতি”, ইত্যাদি শ্রতিছ্বার! ব্রক্ষেরই 

সত্ব-প্রকাশ নিদ্দি্ই হইয়াছে। এস্বলে অচেতন প্রধান যে 

আননাময়, এরূপ অন্কুমানের অপেক্ষা! করা যায় না; কেননা জড়ে 

এরই সংস্কল্পের সম্ভব নাই। 

পরমাত্মাই আননাময় শব্ববাচ্য, জীব নহে । আনন্দময় পর- 

মাআয়ই জীবের প্রকাস্তিক প্রতিষ্ঠারপ অভয়যোগ সংঘটিত হয়। 

অর্থাৎ অবিভ্ভা দূর হইলে, জীব পরমাত্মার় অভেদভাবে প্রতিষ্ঠিত 

হয়; তখন তাহার অয় প্রতিষ্ঠা লাভ হয় কিন্তু সংসারী জীবের 

কামাচ্চ নানু- 
মানাগেক্ষ।॥১৮॥ 
কাম হইতে 

সৃষ্টি করিয়া- 
ছেন, ইছাতে 
অনুমানের, 

অর্থাৎ প্রধানা- 
দির, কোন 
অপেক্ষা নাই। 

অন্যিশনন্যচ- 
তদ্বোগং 

শাস্তি 1১৯৪ 

পরমাস্ধায়ই 
জীবাক্মার যোগ 



৫৮ বেতান্ত তত্ব । 

শাস্ত্রে উপদিষ্ট অভয় গ্রতিষ্ট। হয় না, তাহার ভেদজ্ঞান হেতু তয় বা সংসারিত্ব 
উট উপস্থিত হয়। আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে জীবের যোগ হইলেই জীব 

পরমাত্মইী আনন্দময় হয়। সংসারী জীবে আনন্দময় স্বরূপের বিকারবূপ 

আনন্দময়। প্কামস্ময় বা সঙ্কক্লাত্বক স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকে; স্থতরাং তখন 
জীবনছে। 

ভয়া্দি সংসারিত্ব থাকে । কিন্তু যখন সে অবিস্ধামুক্ত হয়, তখন 

তাহার সেই কামরূপ সঙ্কল্পই বিকারশুন্ত হইয়া সতা সঙ্করাত্মবক 
আনন্দে পরিণত হয়; তখন তাহার ভয়াদিরূপ কোন বিকার 

থাকে না) অর্থাৎ তখন সে পরমানন্দ লাভ করে। শ্রতিতে 

এইরূপ অর্থে জীবের আনন্দময় স্বরূপত্ব প্রাপ্তির কথা উপদিষ্ 

হুইয়াছে। 

সাংখ্যের জড় প্রকৃতি সংস্ষ্ট জীবের অভ্য়যোগ সংঘটিত হুর 

ন1; প্ররুতি বিযুক্ত জীবেরই অভয়যোগ কথিত ভয়। অতএ 

পরমাত্ম। ব্রদ্মই আনন্দময়; জীব বা প্রধান নহে। 

“যদৈ তন্রিন আনন্দময়ে অল্লমপ্যন্তরং পশ্ততি তদা সংসার 
ভয়ান্ননিবর্তৃতে |” 

"্প্রতিষ্টান্তেন আনন্দময়ং নিরূপ্য অসন্নেব স তবতি অসং 

ব্রহ্মেতি বেদচেৎ। অস্ত ব্রহ্মেতি চেতেদ সম্ভং এনং ততোবিছুঃ1* 

ইত্যাদি শ্রুতি। 

শ্রুতি পপ্রিয়শির* প্ব্রহ্মপুচ্ছ” ইত্যাদি শব্বঘার! ব্রন্মের অবয়ব 

কল্পনা! করেন নাই; এ সমুদায় রূপকার্থে বাবহার করিয়াছেন। 

আনন্দময় অশরীর। 

“ত্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্ম শা প্রতীয়তে। 
বিশুদ্বং ব্রহ্মবিকৃতং ত্বানন্দময় শবাতঃ ॥ 

বাচ্পতি নিশ্র। 



প্রথম অধ্যায়। ৫৯ 

এযাবত ব্রন্বের জগৎ কারণত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও আনন্দ শ্বরূপত্ব অন্তত্তদ্ধর্দোপ- 

.প্রাতিপাদিত করিয়া, এখন আদিত্যমগুল মধ্যবর্তী জীবেব ঈশ্বরত্ব দেশাৎ ।২০। 
রঃ হূর্য্যমণ্ডল 

নিরাস করিতেছেন। মধ্যবর্তী পুরুষ 

ছান্দোগ্যে আছে, *অথ ষ এষ আন্ত্রোরাদিত্যো হিরণ্যময়ঃ পরমাজ্া, 
কেননা উহাতে  পুরুষোৃশ্তীতে -********** সর্ব এব গ্রবর্ণস্তস্ত যথা কপ্যাসং পুগুরি ক- লা 

ৃ মেব মক্ষিণী তন্তো দিতি নাম, স এষ সব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ উদ্দিত ধশ্মুই, অর্থাৎ 

৪52588458 স এষ যে চামুম্মাৎ পরাঞ্চো লোকান্তেষাঞ্চ ইষ্টদেব পর 

কামানাঞ্চ ইতি অধি দৈবতমথাধ্যাত্মম্.....*...... অথ ষ এযোহন্ত- হইয়াছে। 

রক্ষিণী পুরুষে। দৃশ্ততে সৈবখক্ তত সাম তছৃকথং তদ্যজু শুদ্ ব্রহ্ম 

তস্ত এতম্ত তর্দেব রূপং যদমুষারূপং। যবমুধ্য গেষ্ট তো গেফো। 

*যনাম তনাম”; ইগ্যাদি। 

। 4 এখন সংশয় এই যে, পী আদিত্য মগুলের মধাবর্তী পুরুষ ব! 

এ অক্ষিমগুলের অন্তর্বন্তী পুরুষ জীব না পরমাআআা? ইহার 

উত্তর এই যে, উহাদের অন্তর্ববন্তী পুরুষ পরমাত্মাই, জীব নছে। 

কেননা এই প্রকরণে “অপহত পাপ্যত্ব” ( বিশুদ্বত্ব ), “বরন্ত্ব”, 

আদিত্যমগ্ুলের পরবর্তী লোৌকসমুছের ও ঈশিভারূপ বা ইষ্ট 

প্রদাতারূপ “ঈশ্বরত্* ইত্যাদি যে সমুদায় অধিদৈবত ও আধ্যাত্ময 

ধর্মের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তৎ সমু্ায় একমাত্র পরমাআ্মাতেই 

সিদ্ধ হয়। অক্ষর ব্রঙ্গের স্বভাবই অধ্যাত্ম ধর্ম; অর্থাৎ তাহার 

চৈতন্ত স্বরূপ স্বয়ং সিদ্ধ যে ভাব বা ধর্ম সর্বভৃতকে আত্মারূপে 

অধিকার করিয়া, জীবরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার “অধ্যাত্ব” 

'ধন্ম; এবং বিরাট পুরুষরূপ যে ভাব বা ধর্ম সর্বদেবাদিকে, 

অর্থাৎ বিরাটরূপিণী অব্যক্ত প্রক্কৃতিকে, অধিকার করিয়া, 

তাহাদের উপর আধিপত্য করে, তাই হইতেছে তীহার 

» ধর্ম । এই সমুদ্ধায় মুখ্যকর্ত। পরমাত্মারই ধর্ম, 



৬ বেদান্ত তত্ব । 

গৌণকর্ডা জীবের নহে। পুরুষ স্ক্তেও আছে, “বেদাহমেতং 

পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” ; অর্থাৎ, আমি জানি 

এই পরমাত্মা মহান্, অর্থাৎ সর্বব্যাপী ও সর্বন্বরূপ পুরুষরূপে 
( আত্মারূপে ) প্রত্যেক দেহে বিরাজ করেন) ইনি অজ্ঞানরূপ 

অন্ধকারের অবিষয়ীভূত ; অর্থাৎ এই অবিস্তাসম্তত দেহরূপ 

প্রকৃতির অতীত, শ্বয়ং প্রকাশম্বরূপ জ্রোতিশ্ময় পদার্থ মাত্র। 

ইহা হইতেও বুঝ! যায় যে, এই প্রকরণে আত্মার দেহ সম্বন্ধাদি 
যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহ! অবিস্তা-সম্ভতা তম:রূপিণী প্রকৃতি মাত্র ; 

আত্মা এ সমুদায়ের অতীত স্বয়ংসিদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ চৈতন্ত- 

প্রকাশক বস্ত | 

“নতং বিদাখ য ইম! জজান । ন্ 

অন্যৎ যুল্মাকমস্তরা বভ্ভুব ॥৮ 
খণেদ 

অর্থাৎ যিনি এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, তাছাকে কেছই 
জানেন! ; তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া! ইহার অন্তরালে থাকিলেও, 
অর্থাৎ তোমার অষ্টাও অন্তরাত্মা হইলেও, তাহাকে তুমি “অন্ত” 

বন্ত ভাবিতেছ। 

তেদব্যপদে- এই অধিকরণ হইতে এই গাদের শেষ পর্যয্ত ব্রন্ধলিঙ্গ বাক্য « 
পাচ্চান্ত:২১। সকলের, অর্থাৎ যে যে শব্ধ ব্রহ্ম-বোধক বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে সেই 
শ্রুতিতে ভেদ- 
নির্দেশ ধাক1 সেই বাক্য সকলের, মীমাংসা করিতেছেন । শ্রুতি কোন কোন 

হেতুও ঈশ্বর স্থলে পরমাত্মাকেই যে আদিতা, আকাশ, প্রাণ, জ্যোতিঃ, ইত্যাদি 

অনেকরপ শব দ্বার1 উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বিচার করিয়া 

প্রতিপন্ন করিতেছেন। বস 



প্রথম অধ্যায় । ৬১ 

“জীব-প্রকৃতি স্বরূপে* যে সে সকলে “ঈশ্বরত্ব* কথিত হয় 

ল্লীই, তাহাই বুঝাইতেছেন। 

আদিতাভিমানী-জীব হইতে যে অন্তর্ধ্যামী পরমাত্ম! অন্ত ব! 

বিলক্ষণস্বরূপ, ইহাই শ্রতিতে কথিত হইয়াছে । কেননা, 

বৃহদারণ্যকে আছে যেঃ *য আদিত্যেতিষ্ঠন আদিত্যানস্তরো- 

যমাদিত্যে। নবেদ যন্তার্দিত্যঃ শবারং য মআদিতামন্তরে। যময়তি 

এষ ত আখ অন্তর্ধ্যামী মমুতঃ*; অর্থাৎ ধিনি আর্দতো থাকিয়াও 

আদ্দিতা হইতে অন্তর (অর্থাৎ তাহাতে নিলিপ্ত ), আদিত্যও 

ষাহাকে অবগত নছে; আদিত্য ষাহার শরীর, যিনি আদিত্যের 

অন্তর যমন (শাসন ) করেন, (অর্থাৎ তীহার ক্রিয়া-ব্যাপার 

প্রবর্তন করিয়। তজ্জনিত প্রাকৃতিক কর্্মাদি নিয়মিত করেন )) 

তিনিই তোমার নাত্সা, সর্ববাস্তন্যামী, নিতা পদার্থরূপ অমুত ব 

ক্ষয় পরব্র্দ । এইরূপে পরমাত্মার আধার ও মধেয় এই উভয় 

রূপে, আধার-ন্বরূপ গদিত্য ও আধের় স্বরূপ হিরণ্যময় পুরুষ, 

এই উভভ্ন হইতে ভেদ কথিত হওয়ায়, “আদ্দিত্য-পুরুষ* হইতে 

পরমাত্া অন্ত। অর্থাৎ আধার ও আধেয় এই উতভর স্বরূপে 

আঁধার ও আধেয় ইহার প্রত্যেকটী হইতে তাহার ব্যাবহারিক 

ভেদ নির্দিষ্ট হয়; প্রকৃত পক্ষে বা পরমার্থতঃ তিনি উভয়ই বটেন, 

অর্থাৎ আধাররূপ আদিত্য ও আধেয় পুরুষ এই উভয়ই বটেন। 

পূর্র্বাধিকরণে আদিত্য শ্রুতি দ্বারা অন্যথা-সিদ্ধ-রূপ বস্তুর 

ব্রহ্ম লিঙত্ব প্রদর্শন করিয়া, সর্বভূতোত্গমাদির আধার আকাশ 
শবের বিচার করিতেছেন । 

ছান্দোগ্যে সাছে, “অন্ত লোকন্ত কাগতিঃ ? (উত্তর ) আকাশ 

ইতি হোবাচ। সর্ধানি হুবা ইমানি ভূতানি আকাশান্দেব সমুৎ- 
'পন্তস্তে আকাশং প্রতি অস্তং যাস্তি আকাশঃ পরায়ণম্্* এখানে 

আকা শস্তল্লি- 
াৎ ২২৪ 

“আকাশ” 

অর্থাৎ সর্বজ 
বাহার প্রকাশ 
সেইরপ যে 
উপলব্ধি, ইছার 
ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু 
ইহা পরমাজ্ম।। 



অতঞ্ব- 

প্রাণঃ ॥২৩। 

এইরাপ ব্রচ্গ- 
লিঙ্গ হেতু 

গ্রাণশব 

পরমা! ৷ 

জ্যোতিশ্রণা- 
ভিধানাৎ ॥২৪। 
জ্যোতি: শবের 

ব্রদ্ষমের চরণ 
বলিয়। অভিধান 
(বাম) খাক। 

হেতু জ্যোতিঃ- 
শবাও ব্রন্মপর। 

৬ বেদাস্ত তত্ব। 

ংশয় এই যে, এই আকাশ কি? বিয়দূ নামক ভূতাকাশ না 

পরমাত্মা ? উত্তর এই যে, আকাশ ভূত নহে, পরমাত্মা) কেননা 

ইহা সর্ব ভূতের উৎপত্তি লয় স্থিতি ইতাদ্ির আধার স্বরূপ ব্রহ্মলি্ 
মাত্র। অর্থাৎ ইহা! চিৎম্বরূপেরই এক বিজ্ঞানময় উপলব্ধির 
্বয়ংপিদ্ধপ্রকরণরূপ লিঙ্গ বা লক্ষণ মাত্র। অতএব ইহ 

আধার ম্বরূপ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । সুতরাং আকাশ 

শব পরব্রদ্দেরই বোধক। 

এইরূপে আকাশ শবে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিয়া, সেইরূপে 

প্রাণ শবও যে ব্রহ্ম বোধক, তাহাই বিচার করিতেছেন । 

ছান্দোগ্যে আছে, “কত মাস! দ্েবত| ? (উত্তর) প্রাণ ইতি 

হোবাচ। সর্বানি ভবা ইনানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশত্তি (প্রাণে . 
লয় পায়) প্রাণমভ্যাজ্জচতে (প্রাণ হইতে উৎপত্তি পায় )*। 

অতএব প্রাণ শব্দে সর্বেশ্বর, অর্থাৎ স্ব়ংসিদ্ধ চিৎশত্তিম্, 

ক্রিয়া শক্তির নিমিত্ত কারণভূত আশ্রর-ম্বরূপ ব্রন্ধলিঙ্গ, বুঝিতে 

হইবে। সুতরাং প্রাণ শবে পরমাত্মাই বোধ্য, বায়-বিকার নহে। 

এখন জ্যোতিঃশবেরও ব্রহ্ধপরত্ব বিচার করিতেছেন। সেই 

শ্রুতিতেই আছে, “অথ যদতঃ পরোদিবো৷ জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ 
পৃষ্ঠেঘু সর্বতঃ পৃষ্টেযু অন্ুভমেযু উত্তমেযু লোকেষু ইদং বাব 

তদ্যদিদমশ্মিনস্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ* যে জ্যোতি স্বর্গেরও উপরে, 

এবং সমুদ্ায় বিশ্বের, ও সকলেরই উপরে অবস্থিত; এবং অনুত্তম 

লোকাদিতে, অর্থাৎ ইন্্িয়গ্রাহ জগতে, ও উত্তম লোকাদিতে, 

অর্থাৎ অতীন্ত্রি় জগতে বাহ! বিরাজমান, ইনি তিনি ধিনি এই 

অগ্ঃপুরুষেও বা জীবেও জ্যোতিঃম্বরূপ; অর্থাৎ এই জ্যোতিঃ 

স্বরূপ চিদ্রুপী পুরুষই জীব হৃদয়ে “ধ্যেয়”। 
এখন সংশয় এই যে, এ জ্যোতিঃশবে আদিত্য-তেজ, না * 

&- 1 
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ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে ? ইহার উত্তর এই যে, জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মই 
» বুঝিতে হইবে ; কেনন! “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং তাবানস্ত মহিম1”, 

ইত্যার্দি বচনে গায়ত্রী শব্ববাচ্য ব্রন্মের মহিম। প্রকাশই হইতেছে 

বিশ্ব প্রপঞ্চ ;) ইহাই কথিত হইয়াছে; এবং “ততোজ্যায়াংশ্চ 

পুরুষঃ, “অর্থাৎ তাহ হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পত্রিপাদস্ত অমুতং দিবি”, 

অর্থাৎ সেই পুরুষের ত্রিপার্দ বিভূতিই হইতেছে “অমৃত*, যাহ! 

স্বপ্রকাশ স্বরূপ, "্পাদদোহস্ঠ সর্বভূতানি”, অর্থাৎ সর্বভূত ব বিশ্ব 

প্রপঞ্চ ইহার এক প্চরণ” বা একতর অংশ, ইত্যাদিও কথিত 

হইয়াছে । শ্রতিতে এইরূপে জ্যোতিঃপদার্থ মাত্রই ব্রন্গেরই 

ংশ বা লক্ষণ বলিয়া নিদ্দি হুইয়াছে। গায়ত্রীরূপ যে ব্রহ্গ 

বণিত হইয়াছে, সেই ব্রঙ্গের মহিমা বা বিভূতি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ। 

উক্ত গায়ত্রী শব্দ দ্বার! বণিত পুক্ুষ এই প্রপঞ্চ হইতে শ্রেষ্ট, 

ক তাহাতেই ত্রিপাদ বিভূতি শ্বরূপ অমৃত, অর্থাৎ নিত্য স্বরূপত্থ ব! 
পুরুষার্থ জ্যোতিঃ-স্বপে প্রতিষিত আছে। স্থতরাং সেই 
জ্যোতিঃস্বরূপ পুরুষই পরব্রহ্গ। আবার আশঙ্কা এই যে, 

*ভাম্বর রূপের” নামই জ্যোতিঃ3 স্থতরাং জ্যোতিঃশব্দের দ্বার! 

“ব্দূপের” উপলব্ধি হইতে পারে ; এস্কলে ইহ! অরূপ ব্রহ্ম স্বরূপের 

বোধক কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, এখানে 

জেতিঃশব্দ পউপাসনা-প্রতীক” অর্থাৎ উপাসনার অবলম্বনরূপ 

“পুরুষাথ্য* অন্তজে্োতিঃ বা অন্তরুপলন্ধি মাত্র। অতএব 

জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্গবোধক ) কেননা ইহা চিতন্বর্ূপের অস্তবিজ্ঞানমর 

উপলন্ধিরই স্বয়ংসিদ্ধ প্রকরণবূপ লিঙ্গ বা! লক্ষণ মাত্র । শ্রতরাং 

এই সর্বভূতার্দির অস্তবোধরূপ জ্যোতিঃশব্দে পরমাত্মাই বোধ্য, 

আদিত্য তেজাদি নহে। 

৯. আকাশরূপ বাহ উপলব্ধি, জ্যোতিঃক্প অস্তরুপলব্ধি ও 



ছন্দোভবানা- 

স্নেতি চেন্ 
তথ! চেতোর্পণ 
নিগদাও থাছি 
দর্শনং ॥২৫। 
গায়ত্রীকে ছন্দ 
কথন হেতু 
গায়ত্রী শব 
দ্বারা ব্রহ্ম 

অভিহিত 
হইতে পারে 

না, ইছ। যদি 
বল, তাহা ঠিক 
হয় না; কেন 

না গায়ত্রযাধ্য 

ব্রন্দে চিত্তার্পণ 
উপনিষদে 
কখিত হইয়াছে 
এবং সেইরাপে 
ঘর্শন বা ব্রদ্দের 
উপাসন। 
উপনিষদ 
বাক্োও দৃষ্ট 
হয়। 

ভূতাদি পাদ- 
ব্যপদেশোপপ- 
ত্তেশ্চৈবং।২৬। 
তৃতাদি গায়ত্রীর 
পাদ বলির 
উক্ত হইলেও 
ইহার! ব্রহ্ম 
পর; কেনন! 

ইহার! বিকার- 
ব্রহ্ম বলিয়াই 
উপনিষদে 
কহিত। 

৬৪ বেদাস্ত তত্ব 

ইছাদের নিমিত্ত কারণ-ভূত চিৎশক্তি প্রাণ, ইছাদের দ্বারাই বস্তর 
গ্রতীতি ও একদ্বাবধারণ হইয়া থাকে। এইরূপে ইছারাই , 

আমাদের আস্মোপলবিন্ূপ জগৎ স্বরূপে অভিব্ক্ত হয়। 

গায়ত্রীকে ছন্দ কথন হেতু গায়ত্রী শব্ধ দ্বার! ব্রহ্ম অভিহিত 

ছুটতে পারেনা, ইছ! যদি বল, তাহা ঠিক হয় না; কেননা 

গায়ত্রযাথা ব্রন্গে চিত্তার্পণ উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এবং সেইরূপে 

দর্শন ঝ| ব্রদ্দের উপাসন! উপনিষদ বাক্যে দৃষ্ট হয়। 

গায়ত্রী শব যে ব্রহ্মবোধক তাহাই কহিতেছেন। ছান্দোগ্যে 

"গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং য দিদং*, ইত্যাদি বচন দ্বার! গায়ত্রাকে 

ব্র্মবোধক করিয়াছেন) কেনন! সেখানে ধ্যানের উপদেশ আছে? 

এবং এইরূপ ব্রহ্মবোধক অর্থে ই “গায়ত্রী বা! ইদং সর্ব”, ইত্যাদি 

বচনের দশন-বাদ সঙ্গত হয়। এখানে ছন্দ মাত্র হইলেও, গায়ত্রীর 
রক্ষবোধক অর্থ হইতে ইহার চরণাদিরূপ বিশ্বপ্রাণ পুরুষ জ্যোতি খু. 
ইত্যাদি যে ব্রদ্ধলিঙ্গ তাহাই বুঝায় । ফলতঃ গায়ত্রীর সর্বভূত 

স্বরূপ ব্রন্মবোধক অর্থ প্রশংলাবাদ মাত্র, বাস্তব নহে। 

শ্রুতিভূত ( পৃথিবী ) শরার, হৃদয়, প্রাণ, এই সমুদায় দ্বারা 

গায়ন্রীকে চতুষ্পাদ বলিয়াছেন। ন্ৃতরাং এইরূপ পাদাদি ঝ! 

বিভাগাদি বলিতে গেলে. ছন্দবিশেষ অক্ষর মাত্র গায়ত্রীতে সেসব 

সম্ভব হইতে পারে ন1; “গায়ত্রী” শব্ধাভিধেয়ী ব্রদ্ধেই সম্ভব হয়। 

উপনিষদে পবিষ্ঞ। প্রকরণে” ইহাদিগকে বিকার ব্রহ্ধ* বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন; স্ৃতরাং এইরূপে তৃতাদি পার্দেরও ব্রহ্মপরত্ব 
প্রদশিত হইয়াছে । 

যদ্দি বল, একবার *ত্রিপাঁদম্ত অমৃতং দিবি”, এই বচনে স্বর্গকে 

সপ্তমী বিভক্তি যোগে সেই জ্যোতির আধার বলিয় নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন; আবার "পরোদিবঃ* এই বচনে, স্বর্ম হইতে উপরে, ৫ 



প্রথম অধ্যায় । 

এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি যোগে, শ্বর্গকে সীম! বলিয়া নির্দি্ করিয়া, 

জ্যোতিকে তাহারও অতীত বলিয়া বুঝাইয়াছেন। হ্থতরাং সেই 

জ্যোতিঃ-শব্ববাচ্য এক বস্তই ষে প্রস্তাবিত স্থলে নিধি হইয়াছে; 
তাহা কিরূপে বল! যায়? ইছার উত্তর এই বে, উপদেশ তেছে 

কোন দোষ হয় নাই। জ্যোতিঃ স্বর্গস্থ ও স্বর্গের উপরিস্থ বা 
অতীত, এই উভয় অর্থ হইলেও, উভয় দৃষটান্তে প্রক্কৃত প্রত্যভিজ্ঞানের 

বিরোধ নাই। কেননা পবৃক্ষাগ্রে গ্েনঃ বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্োন2*, 

অর্থাৎ বৃক্ষাগ্রে শ্তেন ও বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে শ্ঠেন, এইরূপ শ্রুতি 

দ্বারা, বিভক্জি তেদ হইলেও, অর্থ ভেদ হয় না? যেহেতু উত্তয়ই 
একার্থপ্রতিপাদক। এখানে তাৎপর্ধা এই ধে, জ্যোতিঃ স্বরূপ 

বন্ধ সর্বভূতের নিমিত্ত কারণ রূপে স্বর্গা্দি গ্রপঞ্চের উপরে বৰ 
র হইলেও, তিনি তাহার বিক্ষেপশক্তি মারাযোগে উপাদান 

কারণরূপে প্রপঞ্চে অবস্থিত । অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ তাহার মায়! 

প্রতিবিশ্বিত স্বরূপ ব! উপাধি মাত্র। গীতারও আছে, 

“ময়! তত মিদ্বং সর্ন্বং জগদব্যক্ত মুর্তিন!। 
মণ্স্থানি সর্ববভৃতানি ন চাহং তেষু অবস্থিত ॥ 
ন চ মত্স্থানি ভূভানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ । 
ভূতভৃন্ন চ ভূতন্হো! মমাত্ম! ভূত ভাবনঃ ॥& 

আমি ( পরমাত্মা! ) অব্যক্ত মুর্তিযোগে ( অতীক্দ্রিয় স্বরূপে ) 

কারণ রূপে, এই নিথিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়! অবস্থান করিতেছি। 
অতএব সর্বভূতই, অর্থাৎ মর অব্যক্ত মহদাদি হইতে স্থূল পর্যন্ত 
সর্বভূতই, তাহাদের কারণ ম্বরূপ আমাতে ( আমার বিবর্ত রূপে ) 
"অবহিত ) কিন্তু কুটস্থ অঙঙ্গ পরমাত্মা আমি ( আকাশের ভার 

১৬ 

উপদেশ 

তেদাপ্নেতি 
চেক়োভয়দ্থি 
প্যবিরে!, 
ধাৎ।২৭৪ 

পঞ্চমী ও 
সপ্তমী বিভা 
প্রয়োগে 
উপদ্দেশের 
বিডিষ্নত। 
হইলেও উত্ত 
দৃষ্টান্ত কো: 

বিরোধ না 
থাকায় 

জ্যোতিঃশব, 
ব্র্ষপর।॥ 



৬৬ বেদান্ত তত্ব। 

নিঃসঙ্গ বলিয়।) সে সকলে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ তাহারা 

আমার প্রতিবিষ্ব মাত্র ; পরিণাম নছে। 

আমি অসঙ্গ বলিয়া ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে) অর্থাৎ 

পরিণামরূপে অবস্থিত নহে, কেনন| উহ্হার, আমার বিবর্ত মাত্র । 

সুতরাং আমার প্রশ্বরিক যোগ দেখ, অর্থাৎ অঠিস্ত্স্বরূপিনী 

মায়ার অঘটন ঘটন! চাতুর্ধ্রূপ ক্ষমতা দেখ ( অর্থাৎ আমার 

অন্তত ফোগমায়া বৈভব বশতঃ কিছুই বিরুদ্ধ নহে )। আরও 

আশ্চর্য দেখ, আমি ভূতধারক ও তূতপালক হইয়াও, পরমার্থতঃ 

ভূত-সন্বন্ধী পরিণামরূপে ভূভগণে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ ভৃতাদি 

আমার মায়া-কল্পিত বিবর্তৃস্বরূপ প্রতিবিষ্ব মাত্র, স্থতরাং আমি 

তাহাদের ধারক ও পালক হইলেও তাহাদের সহিত সংস্থষ্ট নহি। 

“চতুষ্পাৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম যচ্ছঝেনানুবর্ততে | & 

জ্যোতিঃ শ্যাৎ ভাসকং ব্রহ্ম লিন পাধি-যোগতঃ ॥৮* 

ভারতী তীর্থ । 

এখন প্রাণ শব্ধ যে ব্রঙ্গেই প্রতিপান্, তাহাই বিশেষরূপে 

প্রাপস্তধান্  দেখাইতেছেন। 
গমাৎ ৪২৮। & অনুগম বা কৌধীতকী ব্রাহ্মণ উন্তপ্রত্দন সংবাদে ইন্দ্র বলিয়াছেন, 
বাকপদাদির প্মামেব বিজানী হি প্রাণোহন্মি গ্রজ্ঞাত্মা ত্বং মামাযুরমৃতমুপাসম্ব*, 

পাস অর্থাৎ আমি প্রাণ, প্রজ্ঞ।, আত্ম। ও আম়ুঃ, আমাকে উপাসন। 

ইল্সপ্রতর্দনা- কর, ইত্যাদি। এখন সংশয় এই যে, প্রাণ শবে বিনিদিষট ইন্দ্র 

সপ জীব ন! পরমাত্বা! ? উত্তর এই যে, এখানে প্রাণ শবে বিনিঙ্দিই 

মই বোধ্য। ইন্দ্র পরমাত্মাই, জীব নহে; কেনন! সেই গ্রকরণে সেই প্রাণের, 
"স এব প্রাপ এব প্রজ্ঞা নন্দোজরামৃত”, ইত্যাদি বচনাদিঘার! 

অম্ভুগন বা বিগেষপাদির অন্য নির্দেশিত হওয়ায়, গ্রাগ শব ০৩ 



&. 

প্রধম অধ্যায় ৬৭ 

পরষাস্মা অর্থেই বোধ্য। যেহেতু পূর্বে জানা গিয়াছে যে, 

“আনন্।”শব্ধ একমাত্র পরমাত্মারই শ্বয়ংসিদ্ধ ধর্ম, জীবের নহে; 
নুতবাং আনন্দ শব দ্বারা বিশেষিত প্রাণ পরমাত্মার্থে ই কথিত 

হইয়াছে । আবার ইহাতে “অজর* *অমর”* শবের গ্রয়োগ 

আছে, এবং প্রাণকে "জগতের হিতও* বল! হইয়াছে; ইত্যাদি 
হইতে বুঝ! যায় যে, প্রাণ শব ব্রন্ধপর | এইরূপে অনেক স্থলেই 

প্রাণ, প্রজ্ঞা, আকাশ, আত্মা, জোতিঃ, এই সমুদ্ধায় শব বহ্মলিঙ্ 
স্বরূপে পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; জীবে নছ্ে। 

এখন সংশয় এই যে, প্রাণ প্রজ্ঞাত্ম। অর্থে যদিও পরমাত্মা 

বলিয়া বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু বক্তা ইন্দ্র যে নিজেকেই উপান্তরূপে 

উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে এই প্রকরণে যে পরমাত্মার উপদেশ 

, হয় নাই, ইছাই বুঝা যায়। তাহার উত্তর এই যে, ইহাতে পর- 
মাত্মাবোধক অর্থের কোন হানি হয় নাই। কেননা এই 

প্রকরণে আত্ম-সন্বন্বীর় এরূপ অনেক উপদেশ আছে, যাহা দ্বারা 

টন্দ্রের পরমাত্বত্বই প্রতিপন্ন হয়। বথা, প্যাবদশ্মিন্ শরীরে প্রাগ 

বসতি তাবদায়ুঃ* “এষহোব সাধুকর্ম কারয়তি যমেভ্য লোকেভ্য 

উন্নীয়তে এয লোকপাল এষ লোকাধিপতি রেষ লোকেশঃ।” 

এখানে ধাহাকে আয়ুর কর্তা, প্রাণ, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, সাধু 
কর্মের কারয়িতা, লোকপাল, লোকেশ্বর বা সর্বেশ্বর, অর্থাৎ 

ইন্্রাদি দেবাদিরও ঈশ্বর বল! হইয়াছে, তিনি অবশ্তই পরমাত্মা 
তইবেন। 

তাহা হইলে সংশয় এই যে, তিনি "আমি আম়ুঃ অমৃত আমাকে 
উপাসনা কর”, এইরূপ উপদেশ কেন করিবেন? গীতাতেও 

তগবান্ “মন্মন! ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমন্তুরু”, ইত্যাদিরূপে 

* যেষেস্থলে উপাঞ্ততাবে অহং শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন, লে সে 

নবজ,রাস্বোপ- 

দেশাদিতি চে 

ধ্যাসন্বদ্ধতৃ- 

মাহান্মিন্ ॥২৯৫- 
বক্তাইল্রের 
আন্মোপদেশ 

হেতু এই 
প্রকরণে পরমা" 

সোপদেশ হয় 

নাই, ইত্যাদি 
যদ্দি বল, তাহা 

ঠিক নহে £ 

কেনন! এই 
প্রকরণে 

অধ্যাত্ব 

সম্বন্ধের, অর্থাৎ 
প্রতাগাত্বা 

সন্বদ্ধের, বাহুল্য 
দৃ্ট হয়। 



৬৮ বেদান্ত তত্ব। 

স্থলেও এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয়। ইছার উত্তর এই যে, এখানে 

ইন্দ্র “শরীরী” ইন্দ্র নামক ব্যক্িকে উপাসনা করিতে উপদেশ 

দেন নাই? ইন্দ্র নামীয় ব্যক্তির অস্তরালস্থ “অশরীরী” অনাম 

*আত্মাকেই” উপাসনা করিতে উপদেশ দ্দিয়াছেন। এই আত্মাই 

ব্রহ্ম । “অয়মাত্ম। বর্গ”, “তত্বমসি”্, প্প্রজ্ঞানং ব্রহ্গ”। “অহ্ং 

্রন্ধাশ্মি” ইত্যার্দি বেদোক্ত মহ। বাক্যাদি অনুসারেই তিনি, গীতার 

ভগবানের মত, তার “আত্মাকে” ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। 

গীতার উক্তিগমুছের সম্বন্ধেও এই প্রমাণই প্রযুজ্য। এ বিয় 
ৃষ্টাত্ত ধার! আরও বিশদ করিতেছেন। 

বৃহদারপ্যকে আছে, “তৎ বা এতদ্ পশ্তন্ খষি বামদেবঃ প্রতিপেদে 

অহং মন্ুরভবম্ সুর্য্যশ্চ*, এটরূপে বামদেব “অহং* শব বাচ্য 

পরমাত্মারূপে নিশুকে, অর্থাৎ অহং রূপ আত্মাকে, নির্দেশ করিয়া, 

তাদাত্মা বুদ্ধি বার সেই অহং শঝের সামান্যাধিকরণ যোগে এই 
*অহংকে* প্রতাগাত্মারূপ সর্বন্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াই, 
আপনাকে মনু হুূর্ধ্য গ্রভৃতি বলিয়া উপদেশ করিলেন। ইন্দ্রেরও 

এইরূপ উপদেশ বুঝিতে হইবে। এখানে তাৎপর্যা এই যে, 
জীবাজ্মা ও পরমাত্ম! একই চৈতন্ত, অবিস্তা বশতঃ জীব সেই এ্রক্য 

অনুভব করিতে পারেনা । ব্রহ্ষজ্ঞান দ্বার! অবিস্য। দূরীক্কৃত হইলে, 

জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব শ্বতঃই অন্থভূত হইয়া! থাকে । এইরূপ 
অনুভবের নাম মোক্ষ ; তখন পসর্ধবং খতিদং ব্রহ্ম” এইরূপ তাদাত্মা 

জ্ঞান হয়, এবং পব্রন্ষৈবাশ্মি”, প্ব্রক্ষেবাহং", এইরূপ অনুভূতি 
তাহাতে ম্বতই প্রকাশ পার়। ইহাইজ্ঞানজ মোক্ষ। ইহা 

প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় £হইলেই নির্বিকল্পক সমাধি হয়। অর্থাৎ যে 

সমাধি প্রাপ্ত হইলে জীবের ইন্জ্রিয় ব্যাপারসন্বলিত বাহ বিষয়াদির 

অনুভূতি থাকে না; তখন সে পরমাত্মার সহিত স্থুযুপ্তির স্তায় 



প্রথম অধ্যায়। ৬৯ 

একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, কেবল সত্যসঙ্বল্প-মাত্রান্বিত থাকে । প্রারন্ধ 

ক্ষয়ের পূর্বে অর্থাৎ দেহ নাশের পূর্বে, এইরূপ তাদাত্মা জ্ঞানের 
নাম “সোহংহং” বা পতত্বমসি জ্ঞান”? বে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে জীব 

স-বিকল্পক সমাধিযুক্ত ভাবগ্রন্ত হয়; অর্থাৎ "জীবন্মত্ত” হয়, তখন 
সে আপনাকে ব্রঙ্গ বলিয়া বোধ করে; তাহার ভেদজ্ঞান 

আর থাকেনা । ইন্্ও বামদেবের মত এইরূপ ব্রহ্গভাবাপন্ন 
হইয়াই আপনাকে এইরূপে উপান্ক বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন । 

ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ধনিষ্ঠ বা আত্মনিষ্ঠ বাক্তির 
প্রারন্ধ কর্ম, অর্থাৎ শরীরাম্তক রর্া, ক্ষয় হইলে (দেহগ্জাত 

হইলে ) মোক্ষ লাভ হর । ইহার অর্থ এই যে, যাবৎ দেহ নাশ 

না হয় তাবৎ তাহার প্নির্বাশ মুক্তি” বা ব্রন্দে লয় হইতে পারে 

না। সুতরাং দেহধারী জীব ব্রহ্গজ্ঞানী হইলেও, তা্ছার প্রারন্ধ 
ক্ষয় না হওয়া পর্য্যস্ত, তাহার ”সোহহং* জ্ঞানরূপ জীবন্মুক্তি 

সম্ভব হইলেও, সে নির্বাণ মুক্তি, অর্থাৎ পরমাত্মার় জীবের লঙ়নাবস্থা- 

রূপ মুক্তি, প্রাপ্ত হইতে পারে না। 
জীবনুক্তি বেদাস্ত মতে স-বিকল্পক সমাধি বিশেষ ; অর্থাৎ 

যেরূপ মুক্তির অবস্থায় জীব ইন্জ্িয়াদির ব্যাপারসম্বলিত গোৌণ- 
সমাধিযুস্ত থাকে ;? তখন তাহার “সোহহং” জ্ঞানা্দি উদয় হয়। 

এই উভয় ব্যতীত আরও একরূপ “মোক্ষ” আছে, বাহাকে “ক্রম- 

মোক্ষ" বলে। জীব “অচ্চিরাি মার্গশদ্বার', ক্রমে অন্তান্ত লোকাদি 

অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্লোক প্রাপ্ত হইলে, “কল্লাবসানে” (ব্রহ্মার 

সহিত ) মোক্ষলাভ করে । ইহাই হইতেছে ক্রম মোক্ষ। (এই 

সমুদার বিষয় শেষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য )। 
এখন সংশয় এই যে, যদি প্রাণ শব ব্রক্ষপর হয়, তাহ! হইলে 

৯ উপনিষদে ত্রিবিধ উপাসনার প্রয়োগ দেখা যার কেন? বথা, 

উ 



জীবমুখ্য প্রাণ- 
লিঙ্গাশ্লেতি- 
চেক্নোপাসাত্ৈ- 
বিধ্যাশ্রিতত্ব!- 
দিংতদ্- 
যোগাৎ ॥৩১। 
জীব ও মুখ্য 
প্রাণের লিঙ্গ 
হেতু, অর্থাৎ 
জীব (দেবতা) 
জায় ও প্রাণ 

ইহাদের ভ্রিবিধ 
উপাসনার 

উল্লেখ থাক 
হেতু, প্রাণশব্দ 
ব্রক্মপর নয়, 

যদ্দি ইহাবল 
তাহা। ঠিক 
নহে; কেননা 

এই উপাসনার 
ত্রৈবিধ্য ব্রন্গেই 
আশ্রিত, এবং 
এই প্রকরণে, 
কফৌবিতকী 
স্রাহ্মণে, ইহার! 

ব্রন্মলিঙ্গাি 
যোগে ব্রহ্মপর- 

রূপে বিদ্যামান। 

বেদান্ত তন্ব। 

জীবোপাসনা, প্রণোপাসনা ও বন্দোপাসনা। ম্থতরাং প্রাণ শব 
ব্রহ্ম নহে। ইহার উত্তর এই যে, বক্তা *ইন্দ্র-জীব” ও প্প্রাণ* 

এই উভয়ের দ্বারা উহাদের আশ্রয়দ্বরূপ পরমাত্বাকেই গ্রহণ কর! 

হইয়াছে। কেননা প্প্রাণ ইতি হোবাচ* ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা 

প্রাণকে ব্রহ্মলিঙ্গ বলায় উক্ত ত্রিবিধ উপাসন! একমাবর মুখ্য বস্তু 

পরব্রদ্দেই স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং এই প্রকরণে প্রাণাদদি সকলেই 

একদেশ ম্বূপ ও একমাত্র মুখ্য কারণ রূপ ব্রন্মেরই লিঙ্গ না 

স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে, "যোবৈ 

প্রাণুঃ লা! প্রজ্ঞা যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ| সহহি এতাবনম্মিন শরীরে 
বসতঃ সহোতক্রমতঃ* ; অর্থাৎ যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা 

সেই প্রাণ); উভয়ে একই শরীরে বাস করে এবং একত্র উৎক্রমণ 

করিয়! থাকে। ইহা হুইতে বুঝা যায় যে, পরমাত্মার ঈক্ষণ বা 
মুখ্য প্রাণরূপ স্তবয়ংসিদ্ধ চিৎশক্তির বিক্ষেপ হইতেই প্রকাশর", 

চিদাত্বক ক্রিয়! শক্তির আশ্রয় স্বরূপ প্প্রাণ* নামক উপাধি এবং 

জ্ঞান শক্তির আশ্রয়-ন্বরূপ প্রক্তা অর্থাৎ জীব চৈতন্তরপ,উপলব্ধি, 

এইরূপ উপাধিছয়ের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে জ্ঞানশক্তির আশ্রয় 

বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ও ক্রিয়! শক্তির আশ্রয় প্রাণ উভয়েই প্রতাগাত্মা 
পরমাত্বার উপাধি মাত্র। উক্ত উপাধিঘ্য় ত্যাগ হইলে কোন 

প্রভেদ থাকে না? স্থতরাং প্রাণ ও প্রজ্ঞ। ব জীব অভিন্ন পদার্থ, 

এবং পরমাত্ম! হইল্রত ইহাদের পারমাধিক প্রভেদ নাই। অতএব 
প্রাথ শব্দের প্রয়োগে পরমাত্মারই উপাসনার বিষয়ই কথিত 

হইয়াছে । “গ্রজ্ঞাত্মা* “প্রাণাত্মা”। ইহারা একই চৈতন্ত 
পরমাত্মারই স্বয়ংসিদ্ধ চিৎশক্তিরূপ “মুখ্য প্রাণেরই” প্রকরণাদিরূপ 

নাম ভেদ মাত্র; বিষয় ভেদ নহে। এইরূপ জীব-চৈতগ্তরূপ 

উপলবি, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রতিবিদ্বিত চৈতন্, হইতে “ভূত মাত্রাদির” 

৭) 



প্রথম অধ্যায় । ণ১ 

অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রাণরূপ চিদাত্মক ক্রিয়াশক্তির বিকারাদি 

» হইতে পপ্রজ্ঞামাত্রাদির", অর্থাৎ সংজ্ঞ'দির ব! ইন্দ্রিগ বৃ সমূহে, 
অভিব্যক্তি হুয়। এইব্ধপে প্রজ্ঞমাত্র! সকল ভূতমাত্রার সাপেক্ষ ১ 

এবং ভূতমাত্রা স্বকল প্রজ্ঞামাত্রার ও প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্প্রাণে” 

প্রকল্পিত আছে। সৃতরাং ভূতমাত্র। সকল প্রজ্ঞামাত্রা হইতে 

পৃথক নহে। এইরূপে প্রজ্ঞা, প্রাণ ও ব্রহ্ম ইহার! পৃথক 

নহে। 

“এক এবহি ভূতাত্ম! ভূতে ভূতে ব্যবশ্ফিতঃ । 

একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জল চত্দ্রব ॥» 
শঙ্কর। 

মোটের উপর এই পার্দে আমর! বুঝিপাম যে, ব্রহ্গপর্ব- 

শক্তিমান চৈতন্ত-রূপে জগৎ প্রকাশের এবং সর্বজ্ঞ চৈতগ্ রূপে, 

অর্থ/ৎ “শান্ত্র-যেনি্রূপে, জগতের সর্বজ্ঞানার্দির মুখ্য কারণ 

নিগুপ, বিশুদ্ধ, চিন্মর, মুখা-উদ্দেগ্য বোধক বিবেকরূপ, স্বরং-সিদ্ধ 

সুখ স্বরূপ, পকআনন'"-পদার্থ। সে মানন্দ স্বপং-সিদ্ধ অস্তিত্ব - 

জ্ঞান ও চরম সুবাভিপ্রায় রূপ স্বয়ং-সিদ্ধ বিবেক জ্ঞান, এই 

উভয়ের একত্বোপপব্িি-বূপ “অহং* পদ্দবাচ্য অথগ্ডিত সর্ধ বিকার- 

রহিত পস্থখবোধ” মাত্র । তজ্জন্ত আনন্দের শ্বভাবসিদ্ধাশক্তির 

বিক্ষেপরূপিণী “মায়” অভিপ্রাক়াত্সিকা, অর্থাৎ সংকল্পাত্মিক। বা 

“কাম”-বিশিষ্টা। এই “কাম” হইতেই জগৎ প্রপঞ্জের 

অভিব্যক্তি এই “আনন্দ” স্বয়ং সিদ্ধ বাহ্বোপলব্ধিরূপ 

চিৎস্বরূপত্বের প্রকরণ যোগ্নে সর্বাধার স্বরূপ “আকাশ”, স্বয়ং 

লিন্ধ শক্তিরূপ চিত্ম্বব্ূপত্ব যোগে সর্বেখর “প্রাণ”, এবং স্বয়ং 

পিদ্ধ অন্তরুপলব্িরূপ চিৎস্বরূপত্বের প্রকরণ যোগে শ্বরং-প্রকাশ 
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ই, বেদান্ত তত্ব । 

গজ্যোতিগম্বরপ আত্মা। অতএব মুখ্য বা স্বয়ং সিদ্ধ 

“আনন্দই” ব্রহ্ম । 
এই আনন্দ প্রান্তিই আমাদের হিন্দুধর্দের উপাসনার 

ভিত্তিত্বরূপ। এই বেদাস্তের আনন্দ, অর্থাৎ যাহা গীতার সুখ, 

তাহাই রূপান্তরিত ভাবে নান৷ শাস্ত্রে নানা ভাবে ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে । ইহাই সাংখ্যের “মোক্ষ”, পাতঞ্জলের “বিভূতি”, 

যোঁগের “সমাধি”, স্তায়ের “সত্য” মীমাংসার “খত” বৌদ্ধের 

নির্বাণ” ভাগবতের “প্রেম”, চণ্তীর *শক্তি” 5 ইত্যাদি। 

এইক্পে স্বন্থং সিদ্ধ সত্য বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রূপে 

প্রবন্তিত হইলেও, মুলে একই মাত্র পরমার্থই শ্বীকাধ্য। 

এই “আনন্দই'* ক্যাপ্টের “7737087736891% ঠ ফিচি সেলিং 

প্রভৃতির ৮00159289] 00720010165 2688010৮5 স্পেন্সরের 

৪[010]000%/9019* হিগেলের +01597591 61)008100 ) ইত্যাদি 

রূপে উপলক্ষিত। 

*একমেব! দ্বিতীয়ং সশুনামরূপ বিবজ্ভিতং 

স্ষ্টেঃ পুরাহ্ধুন। প্যস্য ভাদৃকত্বং তদদীর্য্যতে । 

ভূতোতপত্ডেঃ পুরাভূমা! ব্রিপুটা হৈতবর্ভভনাৎ 
ভ্ভাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপা। ত্রিপুটী প্রলয়েহিন । 

পঞ্চদশী ॥ 

প্রথম পাদ সমাপ্ত । 

%& 4 
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হ্িত্ভীম্ সীল । 

প্রথম পাদে সুস্পষ্ট ক্রক্মলিঙগপর বাক্যার্দির বিচার করা 

হইয়াছে ; দ্বিতীয় পাদে এইরূপ অস্পষ্ট উপাসনা-প্রচুর ব্রহ্মলিঙ্গ 
বাক্যান্দির বিচার করিতেছেন । 

ছান্দোগ্যে আছে, শ্সর্ধং খন্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত 

উপাসীত অথ খলুক্রতুময়ঃ পুরুষঃ | যথা ক্রতু রশ্মিন লোকে 
পুরুষো ভবতি তথাইতঃ প্র্রেত্য ভবতি। সক্রতুং কুব্্বীত। 
মনোময়ঃ প্রাণ শরীরে! ভারূপঃ সত্য সংকল আকাশাত্মা 

সর্বকন্ম। সর্ববকামহঃ সর্ববগন্ধঃ সর্বধরসঃ সর্বমিদমভাতো 

অবাক্যানাদ রঃ" "**. . '** **এতদ্ ব্রন্দএতমমিতঃ প্প্রেত্যাভি 

সম্ভবিতাশ্যি |” 

-. ত্র্মই এই (স্থল হুমম কারণ শরীরাদি ময় ) সমগ্রা জগৎ? 
কেনন! তিনি "তজ্জলান্”, অর্থাৎ তাহ! হইতেই ইভার উৎপভি, 
ও প্রতিষ্ঠা, এবং শাহাতেই ইহার লয় হইয়া থাকে! অতএব 

শাস্তভাবাবলম্বন পূর্বক হেন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ অষোগে) তাহার উপাসন। 

করিবে! এই আত্ম উপাসনাত্মক সঙ্কল্পময়। যেমন আত্ম ইহলোকে 
ঘাদৃশ সম্ল্পময় থাকে, তেমন ইহলোঁক হইতে পরলোকে গমন করিক্াও 

সেইরূপ উপাসনাত্মক সন্বল্পময় থাকে । সেই ভজন্তই মোক্ষের 

নিমিত ইহলোকে আত্মা সন্ক্প বা উপাসনা করিবে! সেই 

আত্মামনোময় ব! বিজ্ঞান স্বরূপ?) অতএব প্রাণ শরীর, অর্থাৎ 

(প্রকাশ সব্বরূপ ) ক্রিয়া শক্তি ও (বিবেক সত্বরূপ ) জ্ঞান শক্তি- 

সবার! সংযুচ্ছিত প্প্রাণরূপ” ((0013851586100 01 6106725) লিজ 

শরীর । দীপ্তিই তাহার রূপ? অর্থাৎ তিনি প্রকাশন্বরূপ মাত্র । 
সত্যসঞ্ষল, অর্থাৎ লত্যন্বরপ *অহং”রূপ প্বিবক্ষা” ব। 



মর্ধত্রপ্রসিদ্ধো- 
পদেশাৎ ৪১ 

সমগ্র বেদাস্তেই 
পরমাআই 
ব্রদ্ম শবের 
আলঘ্বন ছ্বার। 

প্রসিদ্ধ বলিরা 

৭৪ বেদান্ত তত্ব । 

ইচ্ছা-ভাব মাত্র। তিনি আকাশবৎ সর্বগত, সুক্ষ ও রূপাদি 

বিহীন । তিনি সর্বকণ্মা, অর্থাৎ গুশ, শুক্র ইত্যাদি সমুদায় 

কর্মেরই বা ভাব-পদার্ধেরই আশ্রয় । তিনি সর্বকাম, অর্থাৎ 

সর্বপ্রকার কামেরই আশ্রযন। তিনি সর্বগন্ধ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার 

স্থথ কর গন্ধই ( তাবাদি ) তাহাতে আছে। তিনি সর্বরস (অক্ষর 
স্বরূপে সর্ববান্তরবর্তী)। তিনি সমুদান্ম ভাবাদির গৃহীতারূপে 

অনন্ত ব্যাপিয়। বিরাজমান, অর্থাৎ জাগতিক ভাব পদার্থরূপ 

সমুদাক্স ভোগ্য বস্ত গ্রহণ করিয়] প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি 

সর্বতোভাবে বাকের অগোচর ; তিনি নিত্য তৃপ্ত-্বরূপে 

স্পৃহা শৃন্ত | 

ইীনই ব্রঙ্গ ইহাকে, ইহলোক হইতে গমন করিয়া, মিলিত 

হইব (মিশাইব )! 

এখন সংশয় এই যে, এই উপান্ত বস্ত জব ন1 পরমাত্ম! ? ৫ 1 

মন, প্রাণ, ইত্যাদি জীবেরই উপকরণ শ্রুতি পরমাত্মাকে “অ প্রাণ 

অমন৷ শুভ্র” ইত্যাদিরূপে নিগুণ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন; এবং 

“শান্ত উপাসীও” “ক্রতুং কুব্্বীত” ইত্যাদি উপর্দেশ জীব পক্ষেই 
সিঙ্ড হয়। এখানে “মনোনয়ত্বা্দি” ধর্ম বিশিষ্ট আত্মাকে আপার 

“এতদ্ ব্রহ্ম” বলিয়াছেন; সুতরাং এখানে ব্রহ্ম শব্ষও জীবপর 

'বলিয়াই প্রতীত হয়। অতএব জীবই উপান্ত হউক ? 
ইহার উত্তরে কহিতেছেন যে, উপাস্ত প্ব্রহ্ম* পরমাত্মাই 

বটেন, জীব নহে; কেনন! সমগ্র বেদান্তে জগং-জন্সাদির হেতু 

রূপে প্রসিদ্ধ ব্রদ্ষৈকান্ত ধন সমূহের, বর্তমান বাক্যেও তজ্জলান্: 

সর্বং খনিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিত্বারা, ব্রদ্ধ শব্ধেরই আলম্বনরূপে 

পরমাআ্মাতেই উপদেশ কর! হুইয়াছে। এখানে আত্ম। “মনে!” 

ময়তবাদি* ধর্ম্ারা বিশিষ্টবপে কথিত হুইয়!, আবার পত্রঙ্গ ” 



প্রথম অধ্যায়। ৭৫ 

বলিম্নাও আখ্যাত হুইম্বাছেন। অতএব ইনি জীবাত্ব। নছেন, 

. পীরমাত্বা। সুতরাং এখানে পরমাত্মাই উপাস্ত বলিয়া উপদিষ্ট 
হইয়াছেন। 

এই উক্তির লক্ষ্য পরিত্যাগরূপ প্প্রকৃত হানি” বা অবিষয়ের 

প্রতিপাদনরূপ “অপ্রকুত প্রক্রিয়া” দোষ হইতে পারে না। কেনন! 

এখানে মনোময়ত্বাদি ধর্মকে আত্মার ণউপাধি” মাত্র বলা হইয়াছে, 

পরিণামী “গুণ” নহে। স্থতরাং মনোময়ত্বাদি ধর্মবিশিই আত্মা 

পরমাত্মাই বটেন, জীব নহে। 

উপান্ত বা *শান্ত্রযোনি' পরমাত্মাই আদি বিস্তাবূপ মুখ্য 
বিবেকম্বরূপ, “বেদ” শববাচা সাঙ্কেতিক অর্থযুক্ত, স্বয়ংসিদ্ধ 

, অভিপ্রায়াত্মক মুক্তজ্ঞান বা নিগুণ ভাব মাত্র। এই উপাস্তরূপ, 

কযংসিদ্ধ উদ্দোশ্ত স্বরূপ, চরম-লভা বন্তৃমাত্র, মুখ্য অভিপ্রায়াত্মক 

আনন্দময়” বিবেক-্জানই, ইহার ঈক্ষণ বা মুখ্যপ্রাণরূপ স্বয়ংসিদ্ধ 

চিংশক্তি যোগে, সতম্বরুপ সত্যসঙ্কল্প মাত্র ; এবং সেই চিৎশক্তির 

বিক্ষেপ যোগে “বিবক্ষাযুক্ত" হইয়া, অর্থাৎ সদভিমুখী ইচ্ছাযুক্ত 
“অহং* ভাবাত্মক সঙ্কল্পগুণ বা উপাধি হইয়1, উপাদেযত্বরূপে 

উপাসনার ওপচার হয়। এইরূপে সত্যাসক্ক্ল ও ইহার প্রকরণাদ্দিরূপ 

থে সমন্ত গুণ বা উপাধি সমুহ উপাসনাতে উপাদেয়ত্বরূপে উপদিষ্ট 
আছে, তাহ! পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়। কেনন। তাহার এই 

মুখ্য জ্ঞান শ্বরূপত্বেরই সত্য সঙ্কল্লাদি গুণের ব৷ উপাধির অভিব্যক্তি 

হইতেই শ্থাষ্টর প্রকাশ হয়। এইরূপে একই মাত্র উপান্ত বস্তুই 

. বা স্বয়ংসিদ্ধ বিবেক শ্বরূপে লভ্য বা জ্ঞেয় বস্তুই, আবার উপাসন! 

ব! সেই বিবেকাভিমুখী সঙ্কল্পরূপ উপাদান-শ্বরূপ জ্ঞান, এবং সেই 

উপাদানের ব৷ জ্ঞানের উপচারও হন, অর্থাৎ “মনোময়াদি* গুণযুক্ত 

(ইরপে জ্ঞাতৃরূপ অভিমানী উপাদেয়ও হন। অর্থাৎ জ্ঞেম্, জ্ঞান, 

উপদিষ্ট হুইয়া- 
ছেন। অস্তএব 

পরমাত্মাই 
উপাস্য, জীব 

নহে। 

বিবর্ক্ষতগুণোপ- 

পত্তেশ্চ ৪২৫ 
উপাসনার্থ 
উপাদেরত্ রূপে 

অভিহিত সত্য- 
ংকল্পাদি 

“বিবক্ষিতগুণ* 
পরমাত্মাতেই 
উপপন্ন হয় ; 

অতএব 

পরমাত্বীই- 
উপান্ত। 



অনুপপতেষ্ত ন 

পারীর: ৪৩! 
শারীর জীবে 
বিবক্ষিত গুপো- 
পপত্তি সম্ভব 
ন! হওয়ায় 

সে উপান্য 

হইতে পারে 
না। 

কর্ণ-কতৃব্যপ- 
দেশাশ্চ 081 
কর্ম-কর্তৃব্যপ 
দেশ থাক৷ 
হেতুও জীব 
উপান্ত হইতে 
পারে না। 

শক বিশেধা ৫ 
শন্ের বিশেষ 
হেতু, অর্থাৎ 

গড বেদাস্ত তত্ব। 

জ্ঞাত এই তিনই হুন। অতএব বিবক্ষিত গুণোপপত্তি হেতু 
পরমাত্মাই উপাস্ত ) জীব নছে। “সত্যজ্ঞানানস্ত” স্বরূপ পরমাত্মা 

এই চিৎশক্তির বিক্ষেপরূপিণনী সংকল্লাত্মিক মায়া যোগেই 

*মনোময়ত্বাদি” উপাধিযুক্ত হন; ইহাই ভাবার্থ। 

শারীর বা জীব মনোময়াত্বাদি গুপশালী নহে। কেননা 

সতা সংকল্প” এবং মনোময়ত্বাদিরূপ ইহার প্রকরণাদি, এসকল 

গুণোপপত্তি পরব্রন্মেই হইতে পারে ; জীবে হইতে পারে না। 

অতএব জীব উপান্ত নছে। 

“এত মিতঃ প্রেত” এই শ্রুতিদ্বা। প্্রদ্ষের” কর্মত্ব ব্যপদেশ 

এবং *অভিসম্ভবিতাশ্রি* এই শ্রুতিদ্বারা জীবের কর্তৃত্ব ব্যপদেশ 

হয়। অতএব এখানে ব্রহ্গকে ভীবার্থে বুঝিয়া লইলে, এই 

সমুদ্রায় শ্রুতিদ্বারা জীবের কর্ম্ম কতৃত্ব ব্যপদেশ হইয়া পার! 
জীব এইরূপ হইতে পারেনা । সতমাজজ ব্রহ্ষপক্ষে এইরূপত্ঘ গন 
কর্তৃত্ব ব্পদেশ কোনরূপ দোষ ঘটাইতে পারেনা; কেনন! তিনি 

কর্তা হুইয়াও যে কর্খরূপে অভিব্যক্ত হন ইহ] পূর্বেই দেখান 

হইয়াছে । স্থতরাং ব্রহ্মই উপান্ত, জীব নছে। সন্তাব মাত্র কর্তা 

পরমাত্মাই জীবাত্বারূপ উপাধিত্বারা অভিবাক্ত হুইয়৷ কর্মন্বরূপত্ব 

প্রাপ্ত হন্। তিনি ছাড়া আর ভ্বিতীক়্ বস্ত নাই। কিন্তু এইরূপে 
তিনি উপাধিযুক্ত হইলেও উপাধিতে নিলিপ্ত থাকেন। 

*অজে নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 

ন হম্যতে হস্যমানে শরীরে ।” 

প্নসুমামহং জানামি”, এই শ্রুতিত্বার! ( জীব ও ব্রহ্ম একমাত্র 
সংপদার্থ হইলেও ) উভয়ের কর্ধকর্তৃত্ব ব্যপদেশ রূপ বিশেষ দেখান 
হইয়াছে । “এবমে আত্মা অস্তঃ হৃদয়ে", এখানেও এই "আমার 



প্রথম অধ্যায়। গণ. 

স্বত্ব” এইরূপ অভিমান যুক্ত শবদ্ধার! “আমার” রূপ অভিমান 
ৰ তি শরীরোপাধিযুক্ত “আমি” হইতে, আমার এই অস্তহ্থ দয়রূপ 

শরীরোপাধিতে অবস্থিত বিশুদ্ধ “আমি” রূপ *আত্মাকে” বিশেষ 

করিরা দেখাইয়াছেন। প্অস্তরাত্মচিতি*, এই সপ্তমী তৎ পুরুষেও 

হিরগ্ুরত্বাদি গুণাভিধায়ক “অন্তরাত্ম” হইতে *চিতের” অন্তব্ূপ 

বিশেষ দেখান হইয়াছে। এখানে একেরও অন্তের মধ্যে কর্ম 

কর্তৃভাবের অভিপ্রার় থাকিলেও, উহার সিদ্ধি না দেখাইয়া, 

ইহাদের মধ্যে এইরূপ বিশেষ দেখান হইয়াছে । অতএব জীব 

উপান্ত নছে। 

স্বৃতিশান্ত্র গীতায়ও জীব ও পরমাত্মার এইরূপ ভেদ কথিত 

' হুইয়াছে। যখা,-- 

্ *পরমাত্মেতি চাপুযুক্তে। দেহেহন্ব্িন্ পুরুষঃ পরঃ।* 

*ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহগুন তিন্ততি। 
ভ্রাময়ন্ সর্ববভৃতানি যন্ত্রারূট়ানি মায়য়! ॥” 
"ক্ষেত্রজ্ঞাঞ্চাপিমাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেযু ভারত ।* 

*চাতুর্বধ্যং ময়ান্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ | 
তন্ কর্তারমপিমাং বিদ্ধি অকর্তারং অব্যয়ং ॥* 

তাৎপধ্য এই বে, পরমাত্মাই মায়োপাধিক ঈশ্বর স্বরূপে 

(এই মায়ার অবিস্ভাগতি জনিত সত্বাদি বিশেধিত ফলাদিরূপ ) 
. জৃষটিযোগে অভিব্যক্ত হুইয়! সর্বক্ষেত্রেই বা সর্বভূতেই “ক্ষেত্র” 

রূপে ব৷ জীবরূপে বিরাজিত আছেন। তিনি এইরূপে সাক্ষিতৃত 
 চৈতন্ভ মাত্র কর্তাম্বরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন 
ধলিয়াই, নিগুণত্ব ও নিলিগুত! হেতু, অকর্তা ও অব্যরই থাকেন। 

পরমাত্মা হইতে 
জীবের বিশেষ 

দর্শনহেতু, জীব 
উপান্ত নহে। 

স্থতেশ 1৩ 

স্মৃতিশাস্ত্রে 

এরপ উ্ভি 
পাওর়। বায়। 



অর্ভকৌকল্তা- 
ত্্যপদেশাচ্চ- 

নেতি চেম্ননীচা- 
প্যত্বাদেবংবো- 

মধচ্চ ॥৭॥ 

আত্মার অল্সস্বানে 

স্থিতিত্ব হেতু 
এবং শ্রতিতেও 

সেইরূপ অণুত্ব 
কখন হেতু সে 
বাক্য ব্রহ্মপর 

নহে, যদি 
ইহাবল, তাহ! 

ঠিক নহে; 
কেনন। হাদ 

পুরীকে ভ্রষ্টব্য 
ছেতুই এইরূপ 
উপদেশ, এবং 

তিনি আকাশের 
স্তায় সর্ববগত 

হইয়াও অণুং 
স্বাদি উপাধি- 
বিশিষ্ট; অতএব 

ব্রহ্মই উপাস্ত, 

জীব নছে। 

খগঠা" বেদান্ত তত্ব । 

মায়োপাধি যোগ বশতই একমাত্র *অপরিচ্চিন্ন” আত্ম *্পরিক্িন্লের* 

সায় প্রতীত হয়। ম্বতরাঁং ভেদ বাবারিক মাত্র, পারমার্থক 

নছে। 

শ্রতিতে আছে, “এবমে আত্মা অস্তহ দয়েখণীয়ান্ ব্রীহের্বা 
যবাৎবা” 7 অর্থাৎ, আত্ম ব্রীহিবা যব অপেক্ষাও অনীয়ান্; অতি 
শুক্ষরূপ যব হইতেও অল্লস্থান ব্যাপিয়া আমার মধ্যে অণুমা্রশ্বরূপে 

অবস্থান করিতেছেন । 

এখানে আত্মার যবাদি হইতেও “অণীয়ান্* অর্থে প্রাদেশ 
মাত্রত্বরূপ অল্লস্থান-স্ডিতিত্ব উপদিষ্ট হওয়ায়, সেই মনোময়াদি-গুণ- 

বিশিষ্ট আত্ম! যে জীব, পরমাত্মা নহে, এইরূপই আশঙ্কা হইতে 

পারে? ইহার উত্তর এই যে, এইরূপ পরিচ্ছিন্ন আয়তনত্ব, অর্থাৎ 

অণুত্ব বাঁ প্রাদেশ-মাত্রত্ব, কথিত হেতু এই আত্মা যে ৫ 7 

পরিচ্ছিন্ন আয়তনত্ব-স্বরূপে পরমাত্মা নহে, ভীবমাত্র, ইহা! নঙ্থে? 

কেনন! উপদেশের সঙ্গতি হেতুই ইহাকে এইব্ধপ গৌণ ও 
পরিচ্ছিন্ন অর্থবোধক উক্কিদ্বারা ব্যপদিষ্ট করা হইয়াছে; অর্থাৎ 

উপাসক ইহাকে অণুপরিমিত হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন 

বলিয়াই ইহাকে এইরূপ প্রাদেশিক বা গৌণ উপাধিষুক্ত করা 
হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ইনি এরূপ নহেন ; বোমবৎ নিরুপাধিক, 

সর্বগত, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহতেরও মহৎ, “্জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানস্ত- 

রীক্ষাৎ*। এই অণীয় হৃদ পুগুরীকে ঈশ্বর সেই অনীয় গুণেই 
্রষ্টবা বলিয়া তাহার ব্যবহারিক অগুত্ব সুচিত; প্রকৃতপক্ষে 

ইহা! পারমাধিক নছে। কেননা ষেমন আকাশ সর্বব্যাপী বা 

সর্বগত হইয়াও আবার স্চীপাশাদদির অপেক্ষা দ্বার! (0.91901৮০15) 

পরিচ্ছিন্ন-দেশগতরূপে অল্লস্থানস্থিত বা অণীয়, সেইরূপ পরমাক্মাও 

সর্বগত ও সর্বব্যাপী হইয়াও প্রাদেশ মাত্র হদ্পিণ্ডেরই অপেক্ষা ৰ 



প্রথম জধ্যায়। ৭ ৪৯- 

দ্বারা উহারই অনীয়ত্ব হেতুই পরিচ্ছিন্ন-দেশগত-রূপে অণুবৎ 

উপা ধি-যোগে দ্রষ্টব্য বা অনুভূত হয়। এস্কলে অণুত্ব আপেক্ষিক 

মাত্র, মুখ্য নহে। এজন্ত তাহার সর্ধগতত্বের কোন বিরোধ 

হয় না। : 

তাৎপর্য এই যে, সেঈ একমাত্র ব্রক্মই অপরিচ্ছিন্ন বা. 

নিরুপাধিক হইয়াও মায়াযোগে পরিচ্ছিন্ন উপাধিষুত্ত হষ্টয়া ' 
অভিব্যক্ত হন ; তাই তাহাতে অণুত্বরূপ ব্যাবহ্ারিক প্রাদেশমাত্রত্ব 
কল্িত হুইয়া থাকে । শ্রতিতেও আছে, “একোহপি সন্ বুধ! 

যোহবভাতি ॥* অর্থাৎ তিনি এক হইয়াও বনুরূপে প্রকাশিত! 

হন। ইহার অর্থ এইযে, তিনি এক হইলেও আমাদের তঅবিছ্যা 

বশতঃই পরিচ্ছিন্ন ভাব বিকাররূপে অভিব্যক্ত হন। আমর! 

এলে সেই ব্রহ্ম ভইয়াও এই অবিগ্তা বশতঃই আমাদেরে এ জগৎ 

হইতে, বিভিন্ন অণুবৎ প্রাদেশ-মাত্র স্বরূপে, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান করি। 

পূর্বে দেখিক্সাছি যে, একমাত্র পরুমাত্মারই সত্য-সংকলাত্মক 
*বিবক্ষিত” গুণের বিক্ষেপ স্বব্ূপিণী মায়! হইতেই, তিনি নিজেই মনো- 

ময়াদি গুণ বিশিষ্ট হইয়1, পরিচ্ছিন্ন স্বরূপে, প্রকাশিত হন। এইরূপ 

মনোমক় স্বরূপ, অর্থাৎ গতিযুক্ত বিজ্ঞান বিশিষ্ট শ্বরূপ, হইতেই 
ক্রমবর্তিত, পরিচ্ছিন্ন বা “কালরূপী* (07) 25158107) 6০ 0177)6), 

ক্রমপর্য্যায়ী অবস্থান্তরাদিভূৃত বিভিন্ন প্রাদেশমাত্রত্বাদিরূপ 

দুরত্বাদি-বিশিষ্ট উপলব্ধিসমুহের উদ্ভব হয়। এই বিভিন্ন নূপ 

দুরত্বাদি প্রকারত বুদ্ধিবৃত্তিসমুহে চিৎ-প্রতিবিষ্বনজাত, বিভিন্ন রূপ 

ভাব প্রকাশ জনিত, বিভিন্ন পপ্রকাশ-সত্বাদি-স্বরূপ" ভূতাদিরূপ 

কম্দ্রফলের প্রতীতি হইতেই, এবং এই ভূতাদ্িরূপ কম্মফলাদির 

অনস্ভ/' বচিত্রাময় তারতম্যাদিযুক্ত সংস্যষ্টতা হইতেই, এই 

€-/চিজ্জড়াত্মক বিচিত্র জগৎরূপ ভাববিকারের অভিব্যক্তি বা' চ্যাট 



সন্ভোগপ্রাপ্তি' 
রিতিচেম্ষৈ- 
শেষ্যাৎ ॥৮। 
চিন্রপে হৃদয়. 

সম্বন্ধ থাক। 

হেতু জীববৎ 
অঙ্গের সন্ভোগ 

প্রাপ্তি হৃখাদি 
ভোগ) ছয়, 

যদি ইহাবল, 
তাহ৷ ঠিক 
নছে; কেনন।! 
উভয়ের মধ্যে 

বিশেষ আছে; 

জীঘই স্থুখাদির 
তোক্তা॥ ব্রহ্ম 

নহেম। অতএব 
ব্রচ্ধই উপান্ত। 

অত্াচয়াটর- 

গ্রহণাৎ ॥১৯॥ 

ব্রহ্মই অত্বা 

( সংহর্ত। ) 
কেননা তিনিই 
চরাচর গ্রহণ 

(শ্বীকরণ) 
করেন। 

৮৩ বেদান্ত তত্ব । 

হয়। এইকপ ক্রমপর্য্যায়ী মানসিক পরিচ্ছিন্নত| রূপ দূরত্বের 

বেশী কমী অন্সারেই সেই মনোক্সপ বুদ্ধিবৃত্তিতে চিৎপ্রতিবিদ্বন- 

জাত “জ্ঞানসত্বন্বরূপ* জীবাত্মাও কম বেশীরূপে “অবিদ্ধ!” গুণযুক্ত 
বা জড়ত্ব দ্বার! বিশেধিত ; অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের প্্রজ্ঞাদি 

বিশিষ্ট। এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের গ্রজ্ঞাদি হইতেই বিতিন্ন 

প্রকারের জীবাদির সৃষ্টি সম্ভব হুইয়! থাকে। ম্থতরাং সবই 

একই ষ্বাত্র পরমাত্মারই মায়! কল্পিত স্বরূপ বিকাশ মাত্র, নিজে 

বন্ত নহে; অতএব পরমাত্মাই উপাস্ত, জীব নছে। 

পূর্বোক্ত কারণে পরমাত্মাও জীবের মধ্যে মায়! বিক্ষেপজনিত 

বিশেষ ব ব্যাবহারিক পরিচ্ছিন্নতা থাক] হেতু, পরমাত্ম প্রত্যগ. 

চৈতন্তরূপে জীবশরীরাস্তবন্তী হুইয়াও, জীববৎ সুখ হুঃখাদদিতে 
সম্বন্ধমুক্ত নছে। 

*অনশ্রন্নন্যোহভিচাকশীতি”। 
-_মুণ্ডক শ্রুতি । 

“নমাং কম্মাণি লিপ্যস্তি নমে কর্ম্মফলেম্পৃহ! ।” 

স্পগীতা। 

এখন ব্রহ্ষের জগৎ কর্তৃত্ব বিচার করিতেছেন। কঠে আছে, 

“্যন্য ্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চোভে ভবত ওদনং মৃত্যার্যস্তোপসেচনং ক ইতি 

আবেদ য এসঃ*। সংশয় এ ইযে, এখানে অত! (সংহর্তা) কে? 

অগ্নি, জীব না বন্ধ? 
ইছার উত্তরে কহিতেছেন, পরমেশ্বরই অত বা সংহর্থা ; কেনন! 

সমগ্র জগতের সংহরণ একমাত্র তাহ! হইতেই সম্ভব হয়? যেহেতু 
তিনিই মাত্র স্বয়ংসিদ্ধ শক্তিধারী ; জীব বা অগ্নি নছে। উহায়া 

তাহা হইতেই শক্তি গ্রাপ্তরপে ভোক্তা ; হ্থুতরাং উহার! মুখ্যাথে 
অত্তা হইতে পারেন!। 



প্রথম অধ্যায় ৮১ 

যেহেতু পূর্বোক্ত প্অত্*্বোধক শ্রতি দেই কঠেরই প্রকর- 
াচ্চ ৪১০। 

৯ “ন জায়তে ন জিয়তে ব! কদাচিৎ” ইত্যাদি, এই পরমান্ম-প্রকরণে পরমান্ 
আছে, অতএব অন্ত! শব্ধে পরমাত্মাই সর্বভক্ষকরূপে বোধ্য। প্রকরণ হইতে 

ও ইহা! জানা এখন ত্রন্ষের হৃদ্গুহা! গতত্ব বিচার করিতেছেন। সেই 
ক্রুতিতেই আছে, “খতং পিবস্তো ম্রককৃতন্ত লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ 
পরদে পরার্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদস্তি, পঞ্চাগ্রয়ো যে চ গরহাং প্রবিষ্টা- 

তৃণাচিকেতাঃ1” অর্থাৎ উভয়ে দেহরূপ লোকে অবস্থিতি করিয়া ছি 

বিবেকরূপ পুণ্যকাধ্যের প্রবর্তনজনিত আবশ্বক, অর্থাৎ শাস্ত্র হৃদগুহা প্রবিষ্ট 

নিশ্চিতরূপ, ফলভোগ করতঃ পরম শ্রেষ্ঠ ভাববিশিষ্ট (নভোলক্ষণ- গরমাত্মাও 

রূপ) গুহা মধ্যে বা হৃদ স্থানে প্রবি্ই আছেন। ব্রহ্মবিদৃগণ উস 

তাহাদেরে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত “ছায়াতপ” বলিয়! থাকেন। যেহেতু শ্রুতিতে 

এখানে সংশয় এট ধে, উভয়ের মধ্য এক কর্মফল ভোক্তা জীব উহাদের হাদ্- 
গুহ! প্রবিষ্টত্ব 

বটে) কিন্তু অপর কি? বুদ্ধি, প্রাণ, কিন্বা! পরমাস্মা ? কেনন! দুষ্ট হয়। 

বুদ্ধি প্রভৃতির জীবোপকরণত্ব হেতু তাহাদের কর্মফল ভোগ 

কথঞ্চিং সম্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু পরমাহ্মার নগ্চে; যেহেতু 
পূর্বেই জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি ফলভোগে নিপিপ্ত। 

এইরপ পুর্বপক্ষের উত্তরে কহিতেছেন যে, গুহা প্রবিষ্ট বা মন্তঃস্থিত 

জীবও পরমাত্মাই বটে ; যেহেতু জাবের অন্তথঃস্থিতত্ব প্রতাক্ষ দ্বারাই 
প্রমাণ হয়, এবং পরমাত্মার অন্ুঃস্থিতত্ শ্রুতি হইতে, তাহার 

সর্বকাধ্যের মুখ্য প্রবর্তক স্বরূপত্বমাত্রদ্বারা, প্রমাণিত হয়। 

তিনিই কেবল নিত্য চৈতন্ত রূপে মুখ্য কর্তা, জীব তাহারই- 

কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া! গৌণ কর্তা । তিনি মুখ্য কর্তীরূপে, নিমিত্ত 

কারণ স্বরূপে, কর্শের প্রবর্তক মাত্র; ফলাদিতে নিগিপ্ত ) জীব 
তাহা হইতে প্রবর্তিত হুইয়াই কর্্মফল-ভোগী। 

« ॥.' “যা প্রাণেন সম্ভবতি অদ্দিতি দেবতাম্বী গুহাং প্রবিষ্ত 

যায়। 



৮২ বেদাস্ত তত্ব । 

তিষ্ঠতীতি যা ভূতিভিবঠজায়তেতি তং ছর্দর্শং গুম প্রবিষ্টং 
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং অধ্যাত্মযোগাধিগমেনদে বংমত্বাধীরঃ 

হর্ষ শোকে জহাতি।” 
ইত্যাদি শ্রুতি । 

যে প্রকাশময়ী জীবাত্াা অদ্দিতি প্রাণথ্ারাই, অর্থাৎ 

টচৈতন্তোজ্জলিত ঈশ্বর হারাই, সম্ভব পান; তিনি গুহায় প্রবেশ 

পুর্বক অবস্থিতি করেন, এবং বিবিধ বিভূতির সহিত প্রাদুভূতি 

হইয়া! থাকেন। সেই প্রাণ কেমন? না, ছুর্দর্শ (বাহাকে কেহ 

দেখিতে পায় না), গুপ্ত ভাবে অন্ুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ নিলিপু, হৃদ 
পুগুরীকম্থ, অনেক সঙ্কট পুর্ণ দেহমধ্যে অধিষ্ঠিত, জ্যোতির্ময়, 

প্রাণ বা নিত্য স্বরূপ, তিনি কেবল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারাই 

অধিগম্য ; ইত্যান্দি। 

তিনি (আতপ ) বা! চৈতন্ত স্বরূপ ; জীব প্ছায়া” বা তাহ, 

প্রতিবিশ্ব মাত্র। স্থতরাং জীব তাহা! হইতেই সম্ভব পাইয়াই 
ফলভোগী হয়। তিনি কাধ্য করান, এবং জীব করে ; স্থতরাং 

তাহারই মুখ্য কর্তৃত্ব। সেই জন্তই শ্রতিতে এখানে উভয়কেই 

ফলভোগী বলিয়াছেন-__গীতায় আছে, 

প্লাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়া সমাবৃতশ। আমি (পরমাত্ম! ) 

মুখ্য কর্তা হইলেও যোগ মায়া সমাবৃত থাকিয়া, সকলের নিকট 

প্রকাশিত হইন1। 

“মহাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্ভডেয় জগদ্ বিপরি বর্ততে ॥» 

আমার (পরমাস্মার ) নিমিত্তভৃত অধিষ্ঠাতৃত্ব বশতঃই প্রকৃতি 

চরাচরাত্ষক জগৎ প্রসব করে) অর্থাৎ আমি শুধু প্রবর্তক 



প্রথম অধ্যায়। ৮৩ 

স্বরূপে সাক্ষী মাত্র, এবং ধঁ সমুদায়ে নিলিগ্ু। আমার প্ররূপ সাক্ষি 

*মাত্রত্ব-স্বরূপ পান্লিধ্য মাত্র হেতু যোগেই এই জগৎ পুনঃ পুনঃ 
উৎপ্ন হয়। অর্থাৎ আমার সন্নিধি মাত্রজনিত অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু 

আমারই প্রতিবিশ্ববূপ প্রকৃতি হুইতে স্য্টিকাধ্য সম্ভব হয়; 

মৃতরাং স্থষ্টিকার্ধো আমার কর্তৃত্ব ও উদ্দাসীনত্ব বা নিলিপ্ততা 

পরস্পর অবিরুদ্ধ; ইহাই ভাবার্থ। 

অতএব চিং গ্রতিবিশ্ব্ূপ বিজ্ঞানাআ জীব ও চিৎমাত্র 

পরমাত্ম, ইঁহারাই “গুহ! প্রবিষ্ট? বুদ্ধি নহে | 

*্যা প্রাণেন সম্ভবতি*্, ইত্যাদি বচনে কর্তা পরমাত্মাই 
কন্মজীবাতআ্ারূপে সম্তবিত হইয়া বিশেধিত; সুতরাং কর্তাও 

কন্ধুরূপে বিশেষণ থাকায় জীব ও পরমাস্মাই গুহা প্রবিষ্ট, বুদ্ধি নভে । 

4এইরূপে গন্তূ গন্তবা, দ্র দ্রষ্টব্য ও মন্ত মন্তব্য, ইতাগদি বিশেষণও 

উভয়ের মধো কথিত হইয়াছে। 

অক্ষি পুরুষরূপে পরব্রক্মই যে উপান্ত, জীব বা অন্ত দেব নহে; 

তাঙ্ঠাই কহিতেছেন। 

ছান্দোগ্য আছে, “্য এষোহক্ষিণি পুরুষোৃশ্ততে স এব আত্মা 

***** এতদ অমুতমভয়মেতদ্ বন্ধ '********এবং সম্পদ্ধাং'"" "এবং 

হি সর্বানি কামানি অভিসংযস্তি (তিনি সকল কামন! পুরণ 

করেন)।” এখন সংশয় এই যে, এই পুরুষ পরমাত্মা, না জীব, না 

অন্য দেবত1? উত্তরে কহিতেছেন, সেই পরমাত্মাই পুরুষরূপে 

, পরমার্থ স্বরূপে চক্ষুর অন্তান্তরে অবস্থিতি করেন; জীৰ ব৷ প্রতিবিম্ব, 

বা অগ্ঠ দেবতা নছে। কেনন! পরমা! ভিন্ন আর কাহাতেও 

আত্মত্ব, অমৃতত্ব, বর্গত্ব, অভয়ত্ব, সম্পদ্ধাম্, ও সর্বশক্তি সম্পন্নত্বাদি 

« রখ আরোপিত হইতে পারে না। 

বিশেধণাচ্চ 1১২ 

বিশেষণ থাকা 
হেতুও জীবও 
পরমাত্মাই গুহা 
প্রবিষ্ট, বুদ্ধি 
নহে। 

অন্তর উপ- 
পণ্তেঃ ৪8১৩ 

অক্ষির অন্তর 
পুরুষ ব্র্গ 
বলিয়া উপপত্তি 

থাকার, জীব 
বা অন্যে অক্ষি 
পুরুষ বাচয 
নহে। 



স্বানাদিব্যপ- 
দেশাচ্চ 8১৪। 

উপাসনার্থ 
বিশেষ স্থানের 
(নাম রূপাদি র) 
বাপদেশছেতু 

, সর্ধধগত পর- 
মাত্মাই অক্ষি 
পুরুষ। 

স্থখবিশিষ্টাভি- 
ধানাদেবচ।॥১৫। 
ব্রহ্গ সুখবি শিষ্ট 
বলিয়া! অভি- 
ধান থাক। হেতু 

ও ব্রন্দই অক্ষি 
পুরুষ । 

৮৪ বেদান্ত তত্ব 

বৃহদারণাযক “যঃ চক্ষুষি তিষ্টন্* ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বুঝাইয়াছেন 
যে, পরমাত্মাই চক্ষুতে অবস্থিতি করিয়! চিদাত্মক-নিথিল-প্রকাশক 

উপলব্ধিরূপে নিখিলের স্থিতি নিয্মনাদ্দি বিধান করিয়! থাকেন। 

হ্থতরাঁং তাহার 'অবস্থানের স্থানাদি বাপদেশ আপেক্ষিক মাত্র) 

তিনি আকাশবৎ সর্ধফগত। উপাসনার্থেই বা ম্মরণার্থেই সেই 

সর্বগত পরমাত্মারই নাম রূপাদি-বিশিষ্ট প্রাদেশ-মাত্রত্বাদিরূপ 

আপেক্ষিক স্থান কল্পনাদি নিদ্দি্ইট হইয়াছে; মুখ্যার্থে নহে। 

স্থুতরাং পরমাত্মাই অক্ষি পুক্ষ। 

সেই অন্তররূগী পরমাত্মাই অপরিচ্ছিন্ন শখ বিশিষ্ট, চিৎশক্তি 

বা প্রাণযুক্ত, আনন্স্বরূপ পরমার্থ;) আকাশ প্রতীতি সেই 

আনন্দেরই ব্যাবহারিক উপলব্ধি মাত্র; এবং বৈষধিক সুখ সেই 

স্বয়ংসিদ্ধ স্থুখেরই অবিস্তা-নিমিত্ত বিকার মাত্র । স্থতরাং * 

*প্রাণত্রদ্দ কং ত্রন্ধ খং ব্রহ্ম*, অর্থাৎ ত্রদ্মই গ্রাণ ( চিৎশক্তি ঝি) 

সংপদার্থ) ব্রহ্ধই “ক* অর্থাৎ বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্দই “থ* অর্থাৎ 

ভূতাকাশ, হত্যার্দি বলিয়া, আবার “য দেবকং ত দেবখং 

যদেব থং তর্দেব কং*, ইত্যাদি বচন দ্বারা উহাদের বিশিষ্টতা 

যে ব্যাবহারিক মাত্র; পারমাথিক নহে, ইহাই বুঝাইয়াছেন। 

এইবূপ অপরিচ্ছন্ন শ্্থ বিশিষ্ট ব্রহ্ধকেই পুনরায় “অক্ষিম্থ”" 

বলিয্া উপদেশ করিয়াছেন। অতএব অক্ষি পুরুষ পরমাত্মাই, 

জীব ব। অন্য নহে। 

বর্তমান সুত্রে "“সতং জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতির জ্ঞানাদি 

শব্দ সকলের স্বয়ং দিদ্ধ ধশ্মি পরত্ব, অর্থাৎ চিদ্ ধল্মিপরত্ব বিনি্দিষ্ 

হইয়াছে; এবং শাস্ত্র কথিত ত্র সকল নম্বন্ধীয় পরিচ্ছিননাঙ্গিত্বরূপী 

বৈশেষ্যোক্তিগুলি যে ব্যাবহারিক মাত্র, তাহাই প্রতিপাদিত 

হইয়াছে। 



প্রথম অধ্যায়। ৮৫ 

“অথোত্তরেণ তপপ! ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়াবিষ্থয়াত্মান মহ্িষ্যাদিত্য 

'ঈভিজায়ন্তে । এতৰৈ প্রাণানামায় তনম ভয়মেতৎ পরায়ণম্। 

এতম্মান্ন পুনরাবর্ততে” ইত্যাদি শ্রতি মতে ণআত্মার” অনুসন্ধান 

যোগে ব্রহ্গবিষ্ঠাদ্বারাই দেবযান গতি প্র্রাপ্তব্য ; যাহা উপনিষদে 

(উপকৌখলের উপখ্যানে) শ্রুত হওয়া! যায়। দেবযান পন্থায় 

গমন করিলে আর পুনরাবর্ভ হয ন1, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। 

অতএব মোক্ষের প্রাপ্তব্য সেই পরমাত্মাই “অক্ষিস্থ” অন্তরাস্ম। 

বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

দেবতার, জীন বা প্রতিবিষ্বের উৎপত্তি প্রলয়া্দির অধীনতা 

নিমিত্ত সর্বদা অবর্তগানত্ব হেতু, উহাদের চিদাআ্সক নিখিল 

প্রকাশকত্বাদ্রূপ নিত্যাবস্থান নাই ; এবং অমুতাদি নিরুপাধিক 

গা বা সবয়ংসদধ, ধর্ম সকলও উহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। 

সুতরাং উহার] আক্ষস্থ ( চিদাত্মক নিখিল প্রকাশক ) পুরুষ 

হইতে পারে না। নৈমিত্তক প্রলয়ে, অর্থাং খন সর্বস্থষ্টি 

ংহরণ পূর্বক নিমিন মাত্র ব্রহ্ম নিগুণ স্বরূপে অবস্থান করে, 

তখন দেবগণের 9 বা মুক্ত জীবাদিরও অবর্তমানত্ব সম্পাদিত হয়। 

স্থতরাং অমর হইলেও দেবাদিও উৎপত্তি প্রলয়ের বশবন্তী। 

আবার ব্রহ্ষম্বরূপের চিৎশক্তি জনিত সত্য স্বল্প মাত্রের আশ্রয়া- 

ধীনে থাক! হেতু, তাহার! অমৃতত্বাদ্দি মুখ্য ধর্্মাদদির অধিকারী 

হইতে পারেনা । ম্থৃতরাং অন্তেত ভাপই, মুক্ত ভীব বা! দেবতাও 

অক্ষিস্থ পুরুষ নহে ) ইহাই ভাবার্থ। 
ঈশ্বরই যে অন্তর্ধ্যামী, প্রধান বা জীব নহে তাহাই দেখাই- 

তেছেন। 

বৃহদারণাকে আছে, “্যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্য। অন্তরোয়ং 

4 গৃথিবী নবেদ যত পৃথিবী শরীরং ষঃ পৃথিবী মস্তরে। যময়তি এষত 

অতোপনিষৎ- 
কল্ত গত্যতিধ।- 

নাচ্চ 8১৬ 

উপনিষদে শত 

দেবযাঁন গতির 
অণভধান 
থাকায় ও 

অক্ষিগুরুষ 

পরমাত্াই। 

অনবস্থিতের 
সম্ভবাচচ- 

নেতর ॥ ১৭৫ 
নিতা স্থানের 
অভাব ও 

অমুতন্বাদি 
গুণা দির অসম্ভব 

হেতু ইতর 
(জব ৰছায়া- 
আছি) অক্ষি- 
পুকয নহে। 

অন্তধ্যম্যধিদৈ, 
বাদিবু তত্ব 
ব্যপদেশা ২১৮1 

পরমায়াই 
আধিদৈবতা- 
দিতে (পৃথিবী 
দেবতা দি 
অধিষ্ঠানে) 

অস্তুয্যামী, 

কেননা পরমা. 

সবারই ধর্ম 
নির্দেশ আছে। 
প্রধান নহে। 



নচম্মার্তমত- 

দ্ধন্দমীতি- 
লাপাৎ।১৭। 

স্যার্ভ ও 

(সাংখ্য।ক্ত 
অচেতন প্রধান) 

৮৬ বেদান্ত তত্ব। 

আত্মান্তর্য্যামী অমৃতঃ”। বিনি পৃথিবীতে ইহার অন্তর স্বরূপে 

অবস্থান করেন; ধাহাকে পৃথিবী অবগত নচে, পৃথিবী যাহার 

শরীর; যিনি পৃথিবীর আগ্তন্তরে অবস্থিত থাকিয়! পৃথিবীর 

আছ্ন্ত নিয়মন বা শাসন করেন (অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ গ্রকাশসত্ব ও 

বিবেকরূপ জ্ঞানসত্ব ইত্যাদি সমন্বিত, স্ষ্টি স্থিতিলয়াদির মুখ্য 

কারণভূত চৈতন্ত মাত্ররূপে জগতের নিয়মনাদি করেন) নেই 

তোমার অন্তর্ধযামী আত্ম! অমৃত ব1 নিত্যন্বরূপ। 
এথন সংশয় এই ষে, এই প্যময়িতা” প্রধান, জীব না 

পরমাত্মা? কেননা প্রধান ও কারণরূপে পুথিবীর আস্তন্ত:স্থ 

বলিয়। প্রতীত হইয়া থাকে ; এবং এই কারণ কার্ধাদ্বার! অন্ুস্থাত 

থাক] বশতঃ, তাহার নিয়স্তাও হইয়া থাঁকে। আকর্ষকত্ববশতঃ 

আত্মত্ব এবং আত্মোপচার শ্বরূপ ব্যাপ্তিযোগ হেতু নিত্যতু*্। রঃ 

অমূৃতত্ব ইত্যাদি ধশ্মী সমূহও তাহাতে সম্ভব হইতে পারে। আধ 

জীবও যোগ বলে (বঝ! প্রধান কর্তৃক আক্ধিত ভুইয়া) অন্তর্যযামী 

হইতে পারে। ইত্যাদি পুর্বপক্ষের উত্তরে কহিতেছেন যে, 

যে ধন্দম দৈৰ পদার্থপকলের উপরিস্থ বা শ্রেষ্ঠ, “এবং যঃ পৃথিৰা- 

মিত্যাগ্চধিদৈবতঃ”, এইবপ পূর্বোক্ত শ্রুতি কথিত অধিদৈব ধর্ম 

(অর্থাৎ যে ধর্দ্শ দৈব পদার্থলকলের উপরিস্থ বা শ্রেষ্ঠ, সর্বনিয়স্ত, 

রূপে দৈব অধিকার করিয়া বর্তমান, সেই ধর্ম) ধাহাকে পৃথিবী 

জানেন! এইরূপ দূর্বিজ্ঞানত্বাদি ধর্ম ( অর্থাৎ অতীন্দ্িয়তাদি ধর্ম), 

এবং অমৃতত্ব, সর্বাস্তঃস্থত্ব বিভূবিজ্ঞানানন্বত্ব, এই . সকল ধর্ম 

একমাত্র পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়। প্রধানে বা জীবে নহে। 

যদিও প্রধানের অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম কথিত হয়, তবুও তাহাতে 

অন্তরধ্যামীনহে, দর্শন-কর্তৃত্ সম্ভবিতে পারে ন!) যে হেতু প্রধান অচেতন বলিয়াই, ৃ 

কেননাভাহাতে অভিহিত। উল্লিখিত কারণে প্রধান অন্তর্ধ্যামী হইতে পারেনা ৮” 
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কেননা "অনৃষ্টো! দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতোমস্তা অবিজ্ঞাতে| 
৯বিজ্ঞাত| নাক্টোইস্তি দরষটা......... এত আত্মা অস্তরধ্যামী অমৃত ; 
ইত্যাদি বচনোক্ত চৈতন্তম্থলভ ধর্খসমূহ বা *আত্মত্ব” জড়-স্বভাব 
প্রধানে সম্ভব হইতে পারেন । 

উক্ত হেতু সমূহ অনুসারে শারীরও (যোগী জীবও, অর্থাৎ 

যোগজ ধর্মবল বিশিষ্ট জীবও ) অন্তর্ধ্যামী বলিয়া অভিহিত হইতে 

পারেনা । কেননা কাথ ও মাধবন্দিন উভগ় সম্প্রদাযর়ই পরসাত্বাকে 

নিয়ন্তা ও জীবকে নিয়ম্য বাঁলয়া, জীব ও পরমাত্মার ভেদ 

নির্ণয় করিয়াছেন। এক শাখায় “যে! বিজ্ঞানে তিষ্টন্ বিজ্ঞানম্ 

অন্তরে যময়তি”, এবং অন্ত শাখায় “যে! আত্মনিতিষ্ঠন আত্মা- 

নমন্তরে! যময়তি”, ইত্যাদি দ্বার! উভয়ই পরমাকআ্মার এবং “বিজ্ঞান” 

৪ “আত্ম” শন্দবাচা জীবের নিয়ন্ত।-নিয়ম্যরূপ ভেদ বর্ণন করায়, 

জীব অন্তধ্যামী হইতে পারেনা । যদি বল পনান্তোইহস্তিদ্র্” এ 

বাক্য দ্বারা জীবেরই পরষ্ত্ব গ্রতীত হওয়ায়, জীব অন্তর্ঘ্যামী হউক 

নাকেন? ইহার উত্তর এই যে, অবিগ্ঠ। প্রত্যুপস্থাপিত কার্য 

কারণোপাধি নিমিত্ত জীবে এইব্ূপ কল্পিত কর্তৃত্বাদি উপচরিত 

হইয়া! থাকে। সুতরাং সে পরমাথিক স্বরূপে অন্তর্ধ্যামী হইতে 
পারেনা । ফলতঃ পরমাস্মাই অন্তর্ধ্যামী, জীব নহে। তিনিই 

বিশ্বের অন্তরে থাকিয়! বিশ্ব যেমন করিতেছেন। 

এখন ইঈশ্বরই যে "ভূতযোনি”, প্রধান ব1 জীব নহে, তাহাই 
দেখাইতেছেন। 

মুণ্ডকে আছে, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদ- 

দৃশ্তমগ্রাহম গ্রোত্রম চক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাপিপাদং নিত্যং বিভূং 

সর্বগতং মবুক্মং তদবায়ং যদ্ভৃতধোনিং পরিপশ্রত্তি ধীরাঃ...... 

“ *দিব্যোহি অমুর্তঃ পুরুষঃ স বাহাত্যন্তরোহি অঙ্জঃ অ প্রাণোহি 

তদ্বর্সেয়(অর্থাৎ 
র্টুত্বাদি 
চৈতন্য গুণক- 

ধর্মের) কখন 
নাই। 

শ।রীরশ্চো 
ভয়েপিহি 
ভেদেনৈবম- 
ধীয়তে ॥২০॥ 
শারীর জীবও 

অন্তধ্যামী নে; 
যেহেতু কাশ্থ 
মাধ্যন্দিন এই 
উভয় শাখাতেই 
নিয়ম্যজীব, 
ও নিয়স্ত। 

অন্তর্ধ্যামী 
পরমা স্মা, 
এইরূপ 
তেদোজ্তি, 

করিয়াছে। 



৮৮ বেদান্ত তত্ব । 

জদৃহত্বাদি  অমনাঃ শুত্রঃ অক্গরাথূপরতঃ পর£ ১ অর্থাৎ, (পুর্বে খকৃবেদাদি- 

চাপ রূপ যে বিদ্তা উপদিষ্ট]:হইয়াছে, গা হইয়াছে "পরা বিদ্যা” ) 

অনপ্ত্বাদি এই পরাবিদ্যাদ্বার! সেই অক্ষর (সটৈকসররূপ ক্ষররহিত বস্ত ) 

বে পার. অধিগম্য হয় ) যে এট অক্ষর, সে অনৃশ্ঠ (ইক্জিয়াদির অকভ্য ), 
কখনহেতু অগ্রাহা ( বুদ্ধিগ্রাহা নহে ), অবর্ণ (জাতিহীন, [0770020901001700), 

ঈশ্বরই ভূত অগোত্র ( বংশশূন্ঠ:(]1)061071160)। চক্ষু শোত্রাদিবিহীন (জ্ঞানে- 
যোনি। এ 

ন্তিয়াদির উপলক্ষণাদি রহিত) অপানি পাদ ( কর্ধেন্রিয়া্দির 

উপলক্ষণার্দি রহিত), নিত্য, বিভু, সব্গত ( সর্বাস্তরবত্তী 

ব! সর্ব পক ), সুযুগ্ম (ঢুক্ডেয় ), ভূতযোনি ( ভূতাদদির উৎপত্তির 

কারণ), হইয়াও অব্যয় (অবিনাশী ব| ভ্রীসবৃদ্ধি পরিশূন্ত ); 

সেই অক্ষর ধীরগণ এই প্রাবিগ্যা দ্বার পরিদর্শন করেন। 

সেই পুরুষ দিব্য ( ভ্যোতিক্শয় ), অমূর্ত ( সংযোগ সম্বন্ক* 

রহিত, স্বয়ংনিদ্ধ); তিনি সর্বাধার রূপে ও সর্ক্ত স্বরূপে বাস 
ভ্যন্তরে বিরাজ করেন, তিনি অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত বা অনাদি 

অনন্ত, অপ্রাণ (বায়ু বিকারাদি রহিত)) অমন ( অথণ্ড অপরি- 

চ্ছিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ উপলব্ধি ম্বরূপ, স্ৃতরাং সেই উপলব্ধির বিকাররূপ 

মন নহেন )); শুভ্র ঝা বিশুদ্ধ) এবং মহৎ প্রকৃতিরও শ্রেষ্ঠ ষে 

অক্ষর তাহারও অতীত পরম পদার্থশবরূপ নিগুণ ব্রন্মই তিনি । 

এই উক্তিসমুহের ভাবার্থের প্রতিপা্ধ বিষয়রূপে “অনৃশ্যত্বা দি” 

গুণক “ভূতযোনিকে* পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; ভীব বা প্রধান 
নছে। কেননা, প্য সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ধু যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ তশ্মাৎ 

এতদ্ ব্রঙ্গ নাম রূপং চ জায়তে””; অর্থাৎ, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ধববিদ্, 

ধাহার তপঃ জ্ঞানময়,। অর্থাৎ যিনি সত্য সঙ্ক্পরূপ ববেকম্বরূপ 

জ্ঞানময় তেজ বা শক্তিদ্বার শক্তিমান, তাহা! হইতেই ত্রিগুণাবস্থ ; 

অব্যক্ত প্রকৃতিরূপ এত ব্রঙ্গের বা অপর বর্গের এবং নামরূপের 



প্রধম অধ্যায়। ৮৯ 

উদ্ভব হইয়াছে । এই সমুদয় বচনোক্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ইত্যাদি ধর্ম 

*পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। অচেতন 
গুকৃতি বা জীবাদি সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। আবার “অক্ষরাৎ 

পরতঃ পরঃ” একট উক্ভিতে, বাহ! হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, 

সেই পরম পদার্থ পরমাতআ্মাকেই নির্দেশ কর! হইয়াছে; এবং 

পরাবিগ্ভার অধিগমা বিষয় সেই পরব্রঙ্গ মাত্রই বটেন। 

দিব্য অমুর্ত পুরুষ, অগ্রাণ, অজ, ইভ্যাদি ভূতযোনির বিশেষণ 

জীব ব্যতিরিক্ত অক্ষর ঈশ্বরেই উপপন্ন হয়। আবার প্রধান বা 
অক্ষর সগ্ুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরেও পর বাঁলয়া যে ভূতযোনি পুরুষকে 
অভিহত করা হইয়াছে, তিনি প্রধানাদিরূপ ভূতযোনি হইতে 

অবশ্ই ভিন্নব্ূপেই কথিত হইয়াছেন। স্তরং জীব বা প্রধান 

$ডুতযোনি শব্দবাচ্য হইতে পারে না। 

এই স্তর হতে বুঝিতে হইবে যে, ভূতাদির ব্যবহারিক কারণ- 
রূপিনী ভূঁতযোনি প্প্রকৃতির”ও অতীত নিগুণ পপুরুষ* পরমার্থ 

পরমাত্বাই মুখ্য “ভূতযোনি*”। অব্যাকৃত নামরূপ-শক্তি-স্বরূপ 

সুক্ষভৃতাদির উপাদান কারণ রূপিনী “ভূতযোনি” প্রকৃতি তাহারই 

উপাধি মাত্র; সুতরাং তিনিই মায়োপাধিক অক্ষর ঈশ্বর-স্বরূপে 

মুখা ভূতযোনি। 

প্যদ পশ্ঠঃ পশ্ততে রুঝবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। 

তদ। বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং উপেতি।” 

অর্থাৎ, বিদ্বান ব্যক্তি ষে সময় সকলের ঈশ্বর (মায়োপাধিকরূপে 
শর্ট সগুণ ব্রহ্ম) ও সকলের কর্তী (উপাধিবিহীন মায়াতীত- 

স্বরূপে নিমিত্ত-কারণ নিপুণ ব্রহ্গ ) রুকুবৎ প্পৃহনীয় বর্ণ (প্রকৃতির 

উদ্ভবের কারণরূপ চিন্ময় ম্পৃহনীয় স্বরূপ সমাকর্ষক বর্ণ বা শক্তি 

“দ্বারা গুণ-বিশিষ্ট ) ব্রঙ্মযোনি (ভূতযোনি-স্বরূপ সগুণ ব্রন্মেরও 

বিশেষণভেদবা, 
পদেশাভ্াাং চ 
নেতরো ২২ 
(দিব্য, অমুর্ত 

প্রভৃতি) 

বিশেষণও 

(অক্ষর হইডেও 

পর) এইরূপ 
ভেদ কথিত 

হওয়ায়, 

প্রধানও জীব 

ভূতবোনি শব্দ 

বাচ্য নহে। 

রূপোপন্তা- 

সাচ্চ ॥২৩) 

ভুতযোনির 
স্ব স্বরূপের 

কথন হেতু 
ভূতযে!নি শব 
ঈথরেই বোধ 



বৈশ্বানরঃ 
সাধারণ শব 

বিশেধাধ॥২৪| 

পরমাতআাই 
বৈশ্বানর শব্দ 

বাচ্যঃ কেননা 

ইছার সাধারণ 
অর্থে ( অগ্নি 

আদিত্য আত্ম! 
ইত্যাদি) ও 
শ্রুতি কথিত 
শবের অর্থে 
(ছ্যুদ্ধীদি), 
উভয়ের মধো 

বিশেষ আছে। 

8... 

৯৪ বে্দোস্ত তত্তব। 

কারণ ), পুরুষরূপী পরমাত্বাকে অবলোকন (সমাধিদ্বার৷ উপলব্ধি ) 
করেন) সেই সময়েই তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই বিধৃত করিয়া, 
( অর্থাৎ সর্ব সংস্কারাদি হইতে মুক্তি হেতু সর্ববিকার রহিত হইয়া, 
শুধু সত্য সংকল্লাত্মক গুণ মাত্রের বশীভূত থাকিয়! ), নিরঞ্ন 

হইয়! পরম সাম্য বা ব্রহ্ধ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এই 
শ্রুতি পরমাত্মারই “রূপোপন্তাস” মাত্র) প্রধানের ব| জীবের 

হইতে পারে না, কেন না প্রধান ব| জীব ভূতযোনির কারণরূপ 
সপ্তণ ব্রদ্ধের কারণ হইতে পারে না। প্পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম” 

ইত্যাদি দ্বারা পরনাত্মারই সর্বাত্ম-স্বরূপত্ব উপলব্ধ হইয়! থাকে। 
হৃতরাং পরমাস্মাই 'ভূতযোনি*। 

“প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ মহতোমহীয়ান্ । 

“সৃন্মনাত সুন্গেনাদি মহেশ্বরোসি, 

বেত্তাসি সর্বেবেধু অপি নৈববেদ্ধঃ, 
পরাত্পরঃ ত্বং বরণীয় রূপঃ॥* 

_বিষুপুরাণ। 

“বৈশ্বানর* শবে ব্রঙ্ষই যে বোধ্য তাহাই দেখাইতেছেন। 

ছান্দোগ্যে আছে,”“কেন আত্ম! ইতি 1....১..., আস্মানং এবেদং 

বৈশ্বানরং সংগ্রত্যধ্যেষি (ধ্যান কর) তমেব নো ক্রহি....-স্ত 

এনেমেবং প্রাদেশ মাত্রং (প্রাণপরিমিত ) অভিবিমানং (সর্বজ্ঞ 

বা অভিমান বর্জিত) আস্মানং বৈশ্বানর-মুপাস্তে স সর্কেষু লোকেষু 
ভূতেযু সর্কেষু আত্মান্ন অনমন্তি ( সর্ঘলোক হইতে উচ্চা্রয 
ফল পায়)। তন্ত হব! এতন্তাম্্ানো বৈশ্বানরস্ত মুদ্ধেব সুতেজাঃ 

( সুন্দর তেজের আধার স্বর্গ) চক্ষুবিশ্বরূপং* ইত্যাদি । এ 



প্রথম অধ্যায় ৯১ 

এখানে সংশয় এই যে, পূর্ববণিত বিশেষণবিশিষ্ট এই 
“বৈশ্বানর কি অগ্নি, (জঠরাগ্রি, ভূতাগ্নি, দেবতাগ্নি ) আদিত্য, জীব, 

না পরমাত্ব! ? যদিও এই চারিটী স্বলেই বৈশ্বানর শবের 

প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবুও পন্বর্গ মস্তক, চক্ষু বিশ্বরূপ*, 

ইত্যাদি ষে সকল শব্দ একমাত্র ঈশ্বরেই প্রয়োজিত হয়, তাহারা 

তৎ তৎ স্থলে নৈশ্বানরের বিশেষণরূপে প্রয়োজিত হওয়াতে, 

একমাত্র ঈত্বরকেই “বৈশ্বানর* অর্থে প্রাতিপাদন করিতেছে । 

এইরূপে আত্মাও বর্গ শব্দে যদিও জীবও পরমাত্ম! উভয়কেই 

বুঝায়, তবুও উহাদের প্রয়োগেব মধ্যে “বিশেষ” আছে। আবার 

"তদ্যথেযীকাতুলমগ্রৌ প্রোততং ভন্মীভূতং ভবতি তথা! এব হান্ত 

সর্কে পাপ্মানে! বিনগ্তন্তি*; অর্থাৎ যেমন অগ্রিতে ইর্ষীক1 তৃণ ও 
কৃষ নিক্ষিপ্ত মাত্রই দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ বৈশ্বানরের উপাসন! 
করিলে সমু্বায় পাপ ভক্মীভৃত হয়। এইরূপ ফলঞ্ুতি পরমাত্ম! 

ভিন্ন আর কাহারও উপাসনায় সম্তব পান্ন না। পরমাত্মাই 

চিৎশক্তিরূপ ঈক্ষণ বা মুখ্য গ্রাণযোগে সগুণসত্ব দ্বার! উপা খিষুক্ত 

প্রাদেণ মাত্র স্বরূপে সগুণ ব্রহ্গরূপে পবৈশ্বানরাদি* শন্ববাচ্য ঈশ্বর 

অথেই বোধ্য। সুতরাং “মুদ্ধী এব জুতেজাঃ” ইত্যারিবূপ বিশেষ 

কথনদ্বার বৈশ্বানরকে সাধারণ শন্দাদি হইতে বিশেধিতরূপে 

পরমায্সার্থে ই বুঝাইয়াছেন। 

আবার পবৈশ্বানর” এই শন্বার্থও বিঞু্ বা পরমাত্ম! বুঝায়। 

যিনি বিশ্বের পাপ নষ্ট করেন তিনিই বৈশ্বানর। 

গীতায়ও আছে, *অহং বৈশ্বানরে! ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমা শ্রিত”, 

অর্থ আমি (পরমায়।) বৈশ্বানবরূপে প্রাণিমাত্রেরই দেহ 
আশ্রয় করিয়া থাকি । অতএব বৈশ্বানর শবে পরমাতআ্সাই বোধ্য। 

যদ্দ বল বে, শ্ররতিকখিত শব্াদি হইতে পুর্বকথিত, পরমেশ্বর 

স্মঘযমান 
মনুমানং 
স্ঞাদিতি ॥২৫। 

স্মৃত্যুক্ত বৈশ্বানর 
শব্দে পরমেশ্ব- 

রেরই অনুমান 

হয়ঃ অতএর 

বৈশ্বানর শবে 
পরমাত্মাই 
বোধ্য। 

শবাদিভো! 
হস্তঃ প্রতিষ্ঠা - 
নাম্নেতি চেন্ন 



৯ বেদান্ত তত্ব। 
তথাদৃ্ট [পদে 
শাদ সম্ভবাৎ 

পুরমশিটেনম অগ্রি আদিতা জীব এই চারি অর্থবোধক, বৈশ্বানর শখ আবার 
ধীয়তে (২৬। হৃদয় গাহপত্য ও জাঠর এই ত্রিবিধ অগ্নি বলিয়া কথিত হওয়ায়, 
্রুতিকখিত এবং জাঠররূপে পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, বৈশ্বানর শব্দে 
শবাদি হইতে 
সেই বৈশ্বানর পরমেশ্বর বোধ্য হইতে পারে না, ইহার উত্তর এই যে, তাহ! 

রা হৃদয় নহে) কেনন!| সেইরূপ দৃষ্টিতেই, অর্থাং পরমেশ্বরের জৈব উপাধি 
গাহ্পতা ও পু ূ 
টি খ্বরূপে দ্রষ্টব্যর্ূপেই, উক্ত ভ্রিবিধ অগ্নি অর্থে অন্তঃ প্রতিষিত ঈশ্বর- 

ত্রিবিধ অগ্ভথ শক্ত বা প্রাণরূপে পরমেশ্বরই লোধা হওয়ায়, উহাব উপাসনা কথিত 

৮ রং হইয়াছে । “্জঠরাগ্রি*” এইরূপ অর্থ অসম্ভব বটে, যেহেতু 
হেতু, ও নেউ- ্ 

রূপে পুরুষের বৈশ্বানরকে জঠবাগ্র বলিলে "ন্বর্মস্তক৮ ইতাদি বিশেষণ 

অস্তরানস্থান পরম্পরার সার্কত1 থাকেনা । আবার বৈশ্বানর শব কেবল 
হেতু বৈশ্বানর 
শব্ধ পরমেশ্বর অগ্নি অর্থে বিবক্ষিত হইলে, তাহার পুরুষ বিধত্ব বা প্রাণম্বরূপত্ত 

নছে, যদি ইহা! থাকিতে পারে না। কিন্তু বাজসনেয়েকে “বৈশ্বানরং পুরুষং বিধং 
বল,তাহ। ঠিক ঠিতং জর 
নহে; কেন! পুরুষোহস্তঃ প্রতিষটিতং বেদ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈশ্বানরকে 

জীবরূপ উপাধি *পুরুষবিধ* বা প্রাণ বলিয়া অন্তঃ প্রতিষ্ঠিত স্বীকার করিয়াছেন । 

রর সাঃ অগ্রির কথনও এরূপ পুরুষবিধত্ব এবং পুরুষের অন্তঃ প্রতিষ্ঠানও 

পমুদ্ধাদি”. সম্ভব হয় না। অতএব বৈশ্বানর শবে প্রাণরূপী ঈশ্বরই বোধ্য। 
রানী অতএন এই সমুদায় কারণার্দি বশতঃ দেবতাগ্নি ও ভূতাগ্রি 

হেতু তাহা ( গাহৃপত্য ও হৃদয়), কেহই বৈশ্বানর নহেন; একমাত্র প্রাণ- 

টা স্বরূপী পরমেশ্বর বিষ্ুণই বৈশ্বানর। তবে যে, ণ্যো (অগ্নি) 
পুরুষ” বিশে- ভানুনা ( ভান্ুরূপে ) পৃথিবীং গ্াম্ উতইমাম্ আততান রোদসী 

বপে বিশেবিত অস্তরীক্ষম্”, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উহাকে এ্ররূপে, অর্থাৎ পরশ 
হওয়ায়ও তাহা 
হইতে পারে. বিশিষ্টরূপে, কোন কোন স্থলে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহ! উহার 

না।হৃতরাং ঈশ্বরোপাধিভূত অর্থ হেতু স্ততি মাত্র। কেনন! ভৃতাগ্রির 
টব ( তাপাদ্দির) প্রকাশমানত্ব থাক! সত্বেও উহার "ন্বর্গ মন্তকাদি” 
বৌধা। বিশেষণ কল্পন। হইতে পারেন! ; এবং দেবতাগ্সিরও ( আদিত্যের ) -5' 



প্রথম অধ্যায় । 

পরশ্বর্ধযযোগ সত্বেও “ন্বর্গ মন্তকাদ্দি* কল্পন। হইতে পারে না 

যেহেতু উক্ত প্রকাশমানত্ব ও প্রশ্বর্া ঈশ্বরেরই অধীন। অতএব 

তদধীনে এরশ্বধ্যযুক্ত থাক! হেতু দিব্য-শরীরী দেবতাবও “ছ্ামুদ্ধা্দি” 

রূপোপগ্ঠাম সঙ্গত হইতে পাবে না। ইহা পরমেশ্বরেরই প্রূপো- 

পন্যাস” | অতএব বৈশ্বানব শবে পরমেশ্বরই বোধ্য। 

জৈমিনি বলেন, “অন্তঃ প্রতিষ্ঠিত” এইরূপ উক্তি দ্বার! 

জঠরাগ্নি উপাধিতে ঈশ্বরই প্রতীত হয়। এ স্থলে জঠরাগ্রির 

উপাসনার্থে ঈশ্বরের উপাসনাই বল! যাইতে পারে । কিন্তু প্রতীতি 

বা উপাধি পরিত্যাগে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা স্বীকার 

করিলেও কোন বিরোধ বা দোষ হয় না। পুরুষ বিধত্ব” ও 

"পুরুষাস্তঃ-গ্রতিটিতত্ব” জাঠবাগ্রিব অর্থে বা অভিপ্রায়ে সম্ভব 

হইতে পারে না। পরমেশ্বরেই, বুক্ষের শাখ! ও প্রতিষ্ঠার সায়, 

“পুরুষ-বিধত্ব” ও "পুকধান্তঃ প্রতিষ্ঠতত্ব” সম্ভবিত হইতে পারে) 

অন্ত কিছুতেই নহে । আবার শব্দার্থ দ্বারাও বৈশ্বানর ও অগ্রি- 

শবে পরমেশ্বরই অভিহিত হন। বিশ্বের “অধিনেতা” বলিয়। 

বৈশ্বীনর শব্দ (বিশ্বে+নর1 ) যেমন একমাত্র বিষুণকেই বুঝায়, 

জন্মা্দির সংঘটন করেন বলিয়া “অগ্নি” শব্দও (অঙ্গয়তি ইতি ) 

তেমন লাক্ষাৎ্থ বিষুরকেই বুঝায় । এইরূপ গুণ বিশেষের উপজীবত্ব 

বশতঃ, টৈমিনি প্ররূপ লাক্ষাৎবাঁচক অর্থে কোনরূপ বিরোধ 

মনে করেন ন|। 

বদি বল যে যাহা অপরিচ্ছি্, অর্থাৎ বাহার কোন প্রকার 

আঁকারাপ্দর নির্ণয় নাই, তাহাকে কিরূপে, প্যত্বেনমেতং প্রাদেশ- 

মাত্রং* এইরূপে, প্রাদেশ-পরিমিত বল! যাইতে পারে? তাহার 

উত্তর এই যে, আশ্মরথ্য বলেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদ্রুপ বিজ্ঞান- 

মাত্রের জীবে, পরিচ্ছিন্ন উপলব্ধি-স্থানাদি-তৃত-পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিবশতঃ, 

অতএব দেব 

ভূতঞ্চ 1২৭॥ 
উক্ত কারণাদ্ি 
বশত, অর্থাৎ 

ছ্যমুাদি 
বিশেষণ থাকা 
বশত:, 
দেবতাগ্রি ও 

ভূতাগ্রিও 
বৈশ্বানর শব্ব- 

বাচ্য হইতে 
পারে না। 

বৈশ্বানর শবে 

ঈশ্বরই বোধা। 
সাক্ষদপা- 
বিরোধং 
জৈমিনি ॥২৮॥ 

জৈমিশির মতে, 

এ বাক্যের 
জাঠরাগ্রিকূপ 
উপাধি সম্বন্ধ 

বিনাও সাক্ষাৎ 
ঈশ্বরোপাসন। 

উপদিষ্ট হইপ়াছে 
বলিলে, কোন 
বিরোধ বৰ! 
দোষ হয়না। 

অভিব্যক্েরি- 
ত্যাখা রখ্যঃ 1২৯ 

আশ্মরথ্য বলেন 
পরমেশ্য় মহান 

হইলেও হগয়াদি 
উপলব্ধিস্থানে 
বিশেষরূপে 



অভিব্যক্ত হন 

বলিয়াই তিনি 
প্রাদেশমাত্র 

রূপে কথিত। 

অনুশ্মতেবখ- 
দরি /৩॥ 

বাদরির মতে, 

“প্রাদেশ 

প্রমাণ” শ্রুতত 

অনুস্মতির জন্য 
অর্থাৎ প্রাদেশ- 

পরিমিত হাদয়ে 
প্রতিচিত মন 
ঘ্বার। চিন্তনের 
জন্য, কথিত 

হইয়াছে। 

সম্পণ্ডেরিতি 

' স্মিনিম্তথাহি 
দর্শয়তি ॥ ৩১ 
জেমিনি বলেন 

সম্পত্তি নিমিত্তই 
পরমেশ্বরের 
প্রাদেশ মাত্র 

শুতি, যেহেতু 
বাজসনেয়ি 

ব্রাহ্মণে এই- 
রাপই দেখ! 

ষায়। 

আমনস্তিচৈন- 
মন্মিন্ ॥৩২) 
অথব্ববেদের 
উপানকগণ 

এই অচিন্তয 
শক্তিরাপ ধর্শেই 

৯৪ বেদাস্ত তত্তব। 

বিশেষ রূপে অভিব্যক্তি হেতুই এইবূপ পরিচ্ছিন্নতা বা প্রাদেশ 
পরিমিতত্ব সুচিত হয়। ইহাই হইতেছে “বিজ্ঞানবাদ* (77010177- 
০৪] 106211910)। বার্কলীর মতও কতটা এইরূপ | 

বাদরি বলেন, এই প্রাদেশ মাত্রত্ব জীবের প্রাদেশ-পরি মিত, 
অর্থাৎ গোণরূপ, স্মৃতিস্থান হৃদয়পর্টে প্রতিষ্ঠিত (অবিস্তারূপ ) 
মন দ্বারা অনু্রণের বা চিন্তনের অনুদারে সুচিত হয়। যেমন 
প্রস্থ-পরিমিত ষবকে প্রস্থ বলে, সেইরূপ জীব আপন প্রাদেশ 
পরিমিত হৃদয়-পদ্মমধো, অবিদ্তারূপ মনোজাত ভ্রান্ত কল্পনাবশতঃই, 
পরমাত্মাকে “প্রাদেশ প্রমাণ" রূপে হৃদয়ে প্রতিঠিত মনে করে। 
এই জন্তই পরমাত্মা প্রাদেশ প্রমাণ । ইহাই হইতেছে প্মায়াবাদ” 
(41:18109081)01)121 1002115100)| ক্যাণ্টের মতও কতকটা 
এইরূপ । ই 

জৈমিনি নির্দেশ করেন যে, পরমেশ্বর ( সগুন ব্রহ্ধ ) আপ.*& 
“সম্পত্তি” নিমিত্ত, অর্থাৎ অবিচিন্ত্যশক্কিরূপ এরখর্যাপ্রভাবে 
“সমভাবে পরিণাম-প্রাপ্তি* নিমিতৃই, বাস্তবরূপ প্রাদেশ-পরিমিত 
-স্বরূপ” পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। উহ্বা তাহার উপাধি-ঘটিত 
নহে। বাজসনেয়ি ব্রাহ্ণও পরমেশ্বর হইতেই, স্বর্গাদি হইতে 
জীবের জঠরাদি অবয়বসমূহ, সমস্তই হইয়াছে বলিয়াই তার 
প্রাদেশ মাত্রত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাই হইতেছে "পরিণাম বাদ” 
(£85)01)91801)1 হিগেলের মতও কতকট| এইব্ূপ। 

অধর্ব বেদের উপাসকগণ এই অচিস্তা শক্তিরূপ ধর্মেই 
পরমাত্মার অবস্থান নির্দেশ করেন, অর্থাৎ এই অচিস্তা শক্তিযোগ- 
রূপ ধর্ম্নকেই পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। জাবাল শ্রুতিতে 
আছে, 'য এযোইনস্তোহব্যক্ত মাত্মামোহবিমুক্তে প্রতিঠিত:...... রি 
বারণাগাং নাস্তা চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত”, অর্থাৎ যিনি এই অনস্ত " 
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অব্যক্ত (সুক্্শক্কিম্বূপ ) আত্মা, তিনি শক্তিরূপে পরম লোক 

ঈইতে এই চিবুকান্তরাল পধ্যন্ত প্রতিঠিত আছেন। কৈবল্যেও 

আছে, “অপানি পাদোহহমচিন্ত্যশত্তি3৮ ;--অর্থাৎ আমার হাত 

প1 নাঈ, আমি “অচিস্ত্যশক্তি” (00070081019) মাত্র। 

ভাগবতেও আছে, *আত্েশ্বরোইনক্য সহস্র শক্তিঃ”, ইত্যাদি। 

ইহাই হইতেছে “শক্কিবাদ* (10%011900180)) 1  স্পেন্সরের 

মতও কতকট1 এইরূপ। এই একই অজয় শক্তি মাত্রেরই 

পরিচ্ছিন্ন বিকাশ আদির প্রকরণাপিই হইতেছে জাগতিক পদার্থ- 
সমুহ, ইহাই ইহাদের মত। 

বেদান্ত দর্শন দ্বারা এই সমুদ্ধায় মতবাদের সমন্বয় সম্পাদিত 

হইয়াছে। নেদান্ত মতে ইন্দ্রিয়ার্দির অতীত চিদ্ধপ আনন্দময় 

বহ্ষই একমাত্র সংপদার্থ। তত্তিন আর কিছুই নাই। তীহারই 
বিক্ষেপ শক্তিরূপিনী অনাদি অবিগ্ভা স্বরূপিনী সঙ্কল্লাত্সিক! মায়ার 

পরিচ্ছিন্ন বিকাশাদি যোগেই তাহার সগুণ-সত্বরূপ উপাধি ঘটিত 

ইন্দ্রিয়-গ্রাহা প্রাদেশ মাত্রত্বাদি সুচিত। ব্রন স্বরূপ আনন্দই 

একমাত্র নিত্য পদার্থ; এই আনন্দ হইতেই ভূতাদিজাত ; এই 

আনন্দ দ্বারাই জীবিত থাকে ; এবং পরিশেষে এই আনন্দেই লয় 

পায়। জগত বা নিখিল পদার্থসমূহ এই আনন্দেরই মায়া 

পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র_ উত্যার্দি রূপে বেদান্ত দর্শন এই 

আনন্দকে এই সমুদায় মতগুরির মধ্যে আনিয়! সংযোগ করিয়! দিয়া, 

উহাদের সমন্থয় সাধন করিয়াছেন। মোটের উপর এই পাদে 

বেদান্ত হাই উপদেশ করিয়াছেন। তৃতীয় পাদেও এই সমুদায় 

উপদেশ-মাদির বিশেষরূপ বিবৃতি করিমাছেন। 

৮ দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত। 

পরষাস্থার 

অবস্থান নির্দেশ 
করেন। 



দ্যভ।ছ্ি(রতনং- 

শজাবাৎ ॥১| 

শ্বগ পৃথিবী 
প্রভৃতির, অর্থাৎ 
জগতের, 
আয়তন ব! 

আশ্রর-ন্যবূপ 

আধার পর 

ব্রহ্ম ; কেনন। 

“আত্া”শষের 

প্রয়োগ আছে । 

৯৬ বেদান্ত তত্ব | 

জতীন্ম সাদ। 

এই পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্ম ধলিঙ্গ বিচার করিতেছেন । 

সুত্রাত্ম! হিব্যগর্ভ, প্রধান, ভোক্জীব ও ঈশ্বর, ইহাদের মধো 

কেবল ঈশ্বরই সর্ববাধিষ্ঠানভূত, তাহাই দেখাইতেছেন। মওুকে 
আছে, *বন্মিন্ ছোঃ পৃণ্থিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ 
সর্ববঃ। তমে বৈকং জানথ আত্মান মন্ট| বাঁচে! বিমুঞ্চথ অমৃতন্ত 

এবচ সেতুঃ” ; অর্থাৎ, ধাহাতে হ্বর্, পৃথিবী, আকাশ, মন ও প্রাণ 

সমুদ্বায় একত্রে ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, একমাত্র 

( বিশুদ্ধ, অর্থাৎ মুখ্য ব৷ সর্কেশ্বর ) সেই আত্মাকেই (পরমায্রাকেই ) 
অবগত হও। অন্ত কথ! ছাড়য়। দাও, কেনন! পেই আত্মাই 
অমৃতের সেতু ( অর্থাৎ নুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন )। ২ 

এখানে সংশয় এই যে, উল্লিখিত স্বর্গ, পৃথিবী প্রভৃতির অর 
স্বরূপ আধার (ত্বয়ংসিদ্ধ বস্ত প্রকৃতি) কে? প্রধান, ভোক্তাজীব, 

সুত্রাত্ম! পায়, হিরণ্যগর্ভ মহতজীব, না পরমাম্ম। ? প্রধান (প্রকৃতি) 

সর্ববিকারী পদার্থের কারণন্ূপে তাহার্দের আশ্রয় ম্ব্ূপ আয্মতন 

বলিয়া! উপপন্ন হইতে পারে। আবার উহা অমৃতের সেতু 

হহতে পারে; কেনন! সাংখ্যের মতে সেই প্রকৃতিও, বৎসবুদ্ধি 

হেতু ক্ষীরের আনুষ্ট বশে প্রবর্তনশীল ক্ষরণের গায়; পুরুষের 

মুক্তির জন্য অনৃষ্টবশে প্রবর্তনশীল হইয়। থাকে । সুতরাং 
প্রধানের পক্ষেও উক্ত বচনাদি সম্ভব হইতে পারে ? আবার জীব- 
ভোক্তা, এই কারণে সে ভোগ-প্রপঞ্চরূপ জগতের আশ্রক্-শ্বরূপ 
আয়তন হইতে পারে ? জীব যে মন প্রণাদি সম্পন্ন ইহ ত প্রসিদ্ধই 

বটে। সুতরাং উক্ত বচনাদি জীবেও সম্ভব হইতে পারে? ইহার 
উত্তর এই যে, পরমাত্ম। ব্রন্মই স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ ( বহিকুপ-- 
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লন্ধি) মন ( অন্তরুপলব্ধি ), প্রাণ ( চিৎশক্তির আশ্রয় ) ইত্যাদি 

সমুদায় জগৎ প্রপঞ্চেরই আশ্রয়স্বূপ আঁধার ; অর্থাং এই 

সমুদায়েরই আধাররূপ স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত প্রকৃতি মাত্র। কেননা “জানথ 

আত্মান্ম্” এখানে “আত্ম” শবের প্রয়োগ থাক! হেতু, “আত্ম 

রূপ পরমাত্াই যে এই সমুদায়ের আশ্রয় ইহাই উপনিষ্ট 

তইয়াছে। 

তাৎপর্য এই যে, এখানে *স্ব” শব দ্বারা সেই একমাত্র 
বিশুদ্ধ নিত্য বস্ত চিদানন্দ-স্বরূপ অহং বোধরূপ “নিজ আত্মা” 

ব্রন্মেবই আবিগ্ভক উপাধি হইতেছে এই জগৎ, অর্থাৎ এই 
অহংরূপ নিত্য উপলব্ধি ম্বব্ধপ “নিজ আত্মাই” হইতেছে এই 

জগতের আয়তন বা আধার-স্বরূপ মুল কারণ,_ইহাই বুঝাই- 

£য়াছেন। জগৎ আমারই “আত্মকৃত'” উপাধি সত্ব! মাত্র; উহার 

নিজের স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নাই। সুতরাং "শব শব বিনিদ্দিষ্ট 
"আমিরূপ” পরমাত্মাই এই জগৎ প্রপঞ্চের আয়তন। ছান্দোগোও 

আছে, “সম্মুলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্বাঃ গ্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ”, 
অর্থাৎ সকল প্রজারই মূল সংস্ব্ূপ আম্মা বর্গ; মেই সংই 

জগতের আয়তন, সেই সংস্বরূপ ব্রন্দেই জগং 'প্রতিঠিত আছে। 

( এই সুত্র সম্পূর্ণ ই অদ্বৈতবাদী )। 
পরমাত্মা ব্রদ্দই মুক্তের, অর্থাৎ অবিগ্তা কাধ্যশুন্ত জীবের, 

প্রাপ্য বলিয়! বেদাদিতে দিদ্ধ। এখানেও “অমৃতন্ত এবচ সেতু”, 

এই শ্রুতিত্বার! ব্রদ্মকেই বুঝাইয়াছেন। কেনন| তিনিই অমৃতের 

( মোক্ষের ) সেতু (ধারণ শক্তি ব! পাপয়ক ); অর্থাৎ ধাহার 

বিধারণ স্বরূপত্ব হেতুই সংসারপার ভূত অমৃত লাভ হয়। জীবের 

অবিদ্যা দূর হইলে সে মুক্ত হয়। মুক্ত হইলেই “পরম সামারূপ 

“ব্রঙ্ধ স্বরূপত্ব পায়”, এবং ব্রন্ধ স্বরূপত্ব পাইলেই অমৃত বা “মোক্ষ” 
ণ 

মুকোপহ্প্য- 
বাপদেশা ২ 

মুক্ত পুকষ 
কর্তৃক লব্বব্য 
বলিয়া উক্ত 
হওয়ায় ত্রহ্মই 
পৃথিবীনর্গাদির 
আঅয়চন 



নানুমানসত- 
চ্ছব্াৎ 1৩ 
উত্ত বচনে 

(ছাত্াদির 
আয়তনরপে) 

সাংখ্য পরি- 
কল্পিত 
প্রধানকে 

অনুমান করা 

বায়না; কেননা 

এই প্রকরণে 
প্রধান প্রতি- 
পাদক শব্দ 
নাই। হৃতরাং 
প্রধান আয়তন 

হইতে পারে 
না। 
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প্রাণধারীকেও 

আয়তন বলা 

যায় না। 

ভেদব্যপ 

দেশাচ্চ 1৫॥ 

জাতৃজেয 

ব্যপদেশ থাকায় 
ও জীবকে 

আয়তন বল। 

যার না। 

গ্রকরণাচ্চ ॥৬। 

পরমাযার 

প্রকরণে 

“আয়তনস্শব 

প্রযুক্ত হওয়ায় 
আয়তন শব্দ 

ব্রঙ্ষবোধক। 

৯৮ বেদান্ত তত্ব । 

লাভ করে। এস্থলে ব্রহ্ম শ্বরূপত্ই অমৃতের সেতু ) সুতরাং 
অমৃতের সেতু অর্থে, অমৃত লাভের সেতু বা কারণরূপ “পরম ' 

সাম্য” ধাহার স্বরূপ, সেই ব্রহ্মই লবব্য বলিয়া উপদিই্ হইয়াছেন। 

অতএব ব্রহ্মই সেহ "আয়তন2। 

পূর্বোক্ত বচন স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, মন ও প্রাণ ( চৈতন্ত ) 

ইত্যাদি সকলেরই আয়তনরূপে কথিত হওয়ায় এবং ইহাতে 
অচেতন প্রধান বাচক শব্ের উল্লেখ না! থাকায়, সাংখ্যের প্রধান 

এখানে গ্রাহ হইতে পারে না। বরং “্ষঃ সর্কজ্ঞঃ সর্ব্বিৎ» 

ইত্যাদি ব্রহ্গ-প্রতিপাদক শব্ধ প্রযুক্ত আছে। বায়ু ও আয়তন 

হইতে পারেনা; কেননা বাধু ও অচেতন প্রকৃতিরই অন্তর্গত। 

অতএব ব্রহ্মই আয়তন। 

প্রাণধারী বিজ্ঞানাত্মা! জীবও, চেতন হইলেও, স্বর্গ, পৃিজ 

প্রভৃতির আয়তন হইতে পারেনা) কেননা তাহাতে “সর্ব, 
সর্ববিৎ* ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারেন! । 

*তমেবৈকং জানথ আত্মানম্*, এইখানে জ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাব ব্যাপ- 

দেশ আছে। অতএব প্রাগভৎ বিজ্ঞানাক্সমাকে আয়তন বলা 

যায় না। 

ছান্দোগ্যে ণ্যন্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং......সনুপপাঃ 

সৌমাই মাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ*, ইত্যাদি পরমাত্ম-প্রকরণে 

“আয়তন” শব্দের প্রয়োগে, “আয়তন” শব ব্ন্ষেই উপপন্ন হয়? 

বিজ্ঞানাতআ। জীবের আয়তনত্ব উপলব্ধ হইতে পারেনা । 
পূর্ববোক্ত “ছ্যভাদি* বাক্যের পর এই বাক্য আছে, “ঘা 

স্থপর্ণ! সযুজ! সখায়াং সমানং বৃক্ষং পরিধ শ্বজাতে তয়োরন্তঃ পিপ্পলং 

স্বাছ অত্তি অনন্নন্ অন্তঃ অভিচাকশীতি*। ছুইটী পক্ষী পরম্পর 

সহযোগী ও সথী ভাবে বন্ধ হইয়া, সমানরূপ এক ( দেহ লক্ষণরূপ )- 
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বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া, অবস্থিতি করে। উহাদের মধ্যে একটা 
৮ ভোক্তা ব৷ অভিমানী জীব) দেহ নিষ্পম্ন কর্মফল ভোগ করে। 

অন্যটা ( অভোক্ত। বা উদাসীন পরমাত্বা) তাহ! ভোগ না করিয়। 

প্রদ্দীপ্প থাকেন। 

এই বাক্য হইতে বোঝা যায় যে, পরমাত্মা সংমাত্র-শ্বরূপে 

সাক্ষিরপে দেহে উদাসীন ভাবে প্রদীপ্ত মাত্র থাকেন; এবং 

জীন তাহারই ব্যবহারিক প্ররুতিরপে অভিমান-পরিচ্ছিন্- 

স্বরূপে দেহ সম্বন্ধ যুক্ত হইয়৷ সেই দেহ নিষ্পন কর্মমফলাদির 

ভোগী মাত্র থাকে। স্থহরাং পরিচ্ছিন্ন-স্বর্বপ-বিশিষ্ট জীব সর্বব- 

ভূতের অপরিচ্ছিন আয়তন হইতে পারে না। অতএব এই 

প্রকরণোক্ত "স্থিতি ও ফলভোগ* এই উভয়রূপ পবিশেষপোক্তি" 

বশতঃ, ব্রদ্ম ও জীবের ব্যবহারিক বিশিষ্টতা প্রতিপাদিত 

হণয়ায়, পরমাম্মা ব্রহ্মই সর্বায়তন-স্বব্ূপ বস্তরূপে উপপর 
হইয়। থাকেন। 

পৃর্ব্বোক্ত ছ্যুভাদি-প্রকরণে পরমাত্মারই সর্বায়তন-শ্বরূপত্ব 
প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই, এই প্রকরণে দীপ্যমান পক্গীর 

পরমাত্মত্ব সিদ্ধ হয়; নচেৎ তাহার এই পরমাত্মত্ব অসঙ্গত 

আকল্মিক বা ভিত্তিহীন হয়; অর্থাৎ পরমাত্মার সর্বার়তন 

স্বরূপত্ব সিদ্ধ না হইলে, আমরা এই দীপামান পক্ষীকে পরমাস্মা 

বলিয়! সম্পূর্ণ সিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারি না॥ কেননা! এইরূপ 

সিন্ধতাধিহীন হইলে উহাকে জীব বলিলেও এ বাক্যের 

অসঙ্গতি হয় ন1। অভিমানী বা ভোক্তা জীব সর্ধায়তনম্বরূপ 

হইতে পারে 51 বলিয়াই, এই চিদ্ধপী স্থিতিবান্ অভোক্ত। পক্ষীই 

সনাতন স্বরূপ হওয়ার যোগ্য। এইরূপ ম্বরূপযুক্ষ পক্ষীরই 
৯পবমাত্মত্ব সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য। স্থতরাং পূর্ব প্রকরণে 

স্থিতাদন।- 
ভ্যাক 1৭8 

স্থিতি (উদাসীন 
ভাবে অবস্থান) 
ও অদম (কর্ণ- 
ফল ভোগ), 

এই উভয় শ্রুতি 

দ্বারাও জীব 
হইতে ঈশ্বর 

অগ্ক বলিয়া 
সিদ্ধ হওয়ার, 
ঈশ্বর বাতিরিক্ত 
জীব জগৎ 

কারণ স্বরূপ 

"আয়তন" 

হইতে পারে 
না। 



ভূমাসংপ্রস!দা- 
দধ্যপদেশাৎ |৮। 

সুযুপ্তিস্বান 
(প্রাণসচিব 
জীবের 
সংখজাদিরূপ 
জীবত্ব বজ্জিত 
“প্রনাদস্রপ 

যে অবস্থ। হয়, 
অর্থাৎ যে 
অবস্থায় 

প্রসন্নত৷ প্রাপ্তি 
হয়, তাহাই 
হইতেছে 

ক্যুপ্তি বা 
সংগ্রসাদ।? 

এইরূপ শ্বব্ধপে 

এই অবস্থা 
অবস্থিত 

“প্রাণ"ই 
নুযুপ্তি স্থান 
লিপ! লক্ষিত 

হুইয়। থাকে), 
অর্থাৎ প্রাণ, 
হইতে শ্রেষ্ঠরপ 

বা উপরিস্থ 
তুরীর়ত্বের 
উপদেশ হেতু 
গরমাত্মই 
ভূমা (বহুর 
ভাব ব1 বৈপুল্য) 

শক বাচা; 

প্রাণ নহে। 

১৪৪ বেদান্ত তত্ব । 

পরমাত্মাই সর্বায়তন স্বরূপে সিদ্ধ বলিয়া কথিত হুওয়াতেই এই 
প্রকরণোক্ত দীপ্যমান পক্ষীর পরমাত্মত্ব সিদ্ধ হয়। 

“প্রাণও আয়তন হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বর প্রাণ 
হইতে শ্রেষ্ঠ ; তাহাই দেখাইতেছেন। 

ছান্দোগ্যে আছে, *শ্রুতংহি এব ভগবদ্ধূশেভ্যঃ তরতিশোকং 
আত্মবির্দিতি সোহহং ভগবঃ শোচামিতং মাং ভগবান্ শোকন্ত 

পারং তারয়তু*। নারদ এইরূপে শোক মুক্তির জন্য আত্মণ্বদ্ 

হইবার উপায় জিজ্ঞাস! করিলে, সনকুমার তাহাকে প্নামাদির*, 

অর্থাৎ নাম বাক মন সংকল্প চিত্ত ধ্যান বিজ্ঞান বল-মন্ল-মপ. 

তেজাকাশম্মর (কামজ্োতিঃ বা সৌন্দর্য বোধ) আশা প্রাণ 

ইত্যার্দি পঞ্চদশ অর্থের একে একে পর পর ভাবে, অর্থাৎ 

কার্ধ্যকারণরূপ শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে, উপদেশ করিয়া কহ্ি' 

পভূমাতু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমান্ ভগববিজিজ্ঞাস (জাহন্, 

ধত্র(যাহাকে অনুভব করিলে) নান্তৎ পগ্ততি নান্ধৎ শুণোতি 

নান্তৎ বিজানাতি (আর কিছুই দেখিতে শুনিতে জানিতে হয় 

না) অর্থাৎ যাহা মুখ্য সৌন্দর্যবোধক স্বয়ংসিদ্ধ অনুভূতি বা 

বোধ মাত্র ) সভূমা। অথ হত্রান্তং পণ্ততি অন্তৎ শৃণোতি অন্তৎ 

বিজানাতি (যাহাকে অনুভব করিলে পুনরায়*দেখিতে গুনতে 

জানিতে হয়) তদল্লম্। ইহার ভাবার্থ এই যে, অল্প বা পরিচ্ছিন্ন 

বিষয়ে প্রক্কৃত বা বিশুদ্ধ সুখ (তুরীয়ত্ব ) নাই) সেমুধব্যাবহারিক 

মাত্র। বৈপুল্যক্পপ ব্যাপ্তি মাত্র “ভূমাই” সর্ব শ্রেষ্ঠ কারণ-নূপ, 

সর্ব সংকল্লাদি-রছিত, ইন্জ্রিয়াদির ব! প্রাণের ও অতীত, বিশুদ্ধ 

আনন্দ শ্বরূপ মুখা ম্থখবা শতুরীয়ত্ব। যিনি অনন্ত, অথাৎ 

সর্বশ্রেষ্ঠ কারণরূপ, মুখা স্তথ ইচ্ছা! করেন, তিনি ভূমাকেই , 

জানিবেন! প্যবৈ ভূমা তংনুখম্*, এই শ্রুতি ভূমামর্থে বিপুল 
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ব্যাণ্ডিবণ বিশুদ্ধ স্থুথ বা তুরীয়ত্বই বুঝাইর়াছেন। পূর্বোক্ত 
বটনে “অল্পত্বকে* মুখা স্বরূপ বৈপুল্য-মাত্র ভূমার ব্যবহার-পরিচ্ছিন্ন 
স্বরূপ-রূপেই বুঝাইয়াছেন। পূর্বোক্ত পঞ্চদশ অর্থাদ্দি অল্প স্বরূপ 
মাত্র, অর্থাৎ ইহারা সর্বশ্রেষ্ঠ কারণরূপ মুখ্যম্বর্ূপ বৈপুল্য মাত্র 
ভূমারই ব্যাপ্তিগুণ-সম্ভৃত ব্যাবহারিক আভাসাদি মাত্র। সুতরাং 

ভমাই সব্বশ্রেষ্ঠ “অর্থ ব। পরমার্থ। অন্তান্ত অর্থা্দি প্রকৃত 

অর্থ নভে, ব্যাবহারিক অর্থা্দি মাত্র । 

এখন সংশয় এইযে, এই ভূমা এই প্রকরণোক্ত অর্থা্দির 

শ্রেষ্ঠ প্রাণ, না পরমাত্ম! ? ইহার উত্তর এই যে, পরমাজ্সাই এই 

ভমা', প্রাণ নহে। কেননা বিশুদ্ধ চিৎমাত্র পরমাত্মাই সুযুপ্তি 

স্বগ্লুও জাগ্রৎ এই অবস্থাত্রয়েরই পৃথক-ভূত অনুভূত টৈতন্তবূপ 
স্টক্ষিমাত্রস্বরূপে বিরাজিত থাকেন। ন্ুযুণ্ডি” অবস্থায় প্রাণ 

স্ভিব জীবের সর্ধ সংকল্লা্দি-বিশিষ্ট জীবত্বের প্রতিসংহার হইলে, 
তাহার চিৎশক্তিরূপ পপ্রাণ” মান্ধ প্প্রসাদ”্রূপে অবস্থান করে। 

এই জন্খই প্রাণ সংপ্রসাদদ নামে 'সভিহিত। অতএব সেই 
চিৎশক্তিরূপ প্রাণও বা সংপ্রপাদও যাহার ঈক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ 
“অল্প” স্বরূপ নাত্র, সেই পরমাস্মাই এই অবস্থা ত্রয়ের অতীত 

সংপ্রসাদেরও উপরিস্থ বা শ্রেষ্ঠ চতুর্থ অবস্থাবপ তুরীয়ত্ব স্বরূপে 

স্বয়ং সিদ্ধ বৈপুল্য বোধক শভূমা” শব্দ বাচা । সুতরাং আনন্দ- 

মক পরমাম্সাই ভূমাশব্দ বাচ্য। মুক্ত জীবও তাহার চিত্শক্তির 
সত্য সংকল্লাস্মরক বিক্ষেপের আশ্রক্সান্বিত ; সুতরাং সে ভূমাশব্ক 
বাচ্য হইতে পারেনা । পসএষ সমন্প্রসাদোহত্রাৎ ? শরীরাৎ 

সমুখায় জ্যোতিরপ সম্পন্শ্বেন রূপেণা ভিনিষ্পস্ভতে । এষ 

আত্মা এতদ্ অমৃতং এতদ্ অভয়ং এতদ্ ব্রহ্গ* । এই শ্রুতি হইত 
বুধ ধায় যে সম্প্রসাদ, অর্থাৎ জীবের স্ুষুণ্তি অবস্থায় অবস্থিত 



১৩২ বেদাস্ত তত্ব । 

“প্রসাদরূপ” অবস্থা, এই ব্বস্থ! হইতেও শ্রেষ্ঠ অবস্থা পান; 

অর্থাৎ সেই তুরীক্সত্বরূপ স্বরূপ অবস্থা পায়। সুতরাং সেই 

তুত্রীক্সত্বরূপ “আনন্দ স্বরূপ” সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, অর্থাৎ স্বক্দং সিদ্ধ 

সুখরূপ পরমাত্মা, এই সংপ্রসাদ হইতে উপরিস্থ কথিত হওয়ায়, 

ভূমা শব্দ বাচ্য। তাই শ্রুতি সর্ব প্রথমে নামাদির উপদেশ 
করিয়া, পরে “স বা এষ এবং পশ্তুন এবং মন্বান্ এবং বিজানন্ 

অতিবাদী ভবতি ; অর্থাৎ সেই (ভূমাই ) এই পুরুষ ( প্রাণ ), 
এইরূপে দর্শন করিয়া, এইরূপে চিন্তন করিয়া, এইরূপে জানিয়। 

জীব অতি বারী হয়”, ইত্যাদি বারা প্রাণ বিদ ব্যক্তির অতি- 

বাদিত্ব £( শ্রেষ্ঠবাদ্িত্ব ) বলিয়া, আবার “এষতু বা অতিবদতি 

যঃ সত্যেন অতি বর্দতি*; অর্থাৎ ধিনি সেই ভূমাকেই প্সত্যং 

জ্ঞানং অনস্তং ব্রহ্ম” এই শ্রুতি বচনোক্ত সত্য-শন্দিত ব্র্গ-স্বর€ণ 

আত্মারও প্রাণরূপে, প্রাণের অতীত বলিয়া, সর্বকারণরা 

পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব তাহাতে নির্দেশ করেন, তিনিই কেবল প্রকৃত 

অতিবাদী ব! আত্ম বিদ্হন ১” ইত্যাদি রূপে ভূমার মুপ্যাতিবাদিত্ব- 

রূপ পরমাত্মত্ব উপদেশ করিয়াছেন। 

যাহাই প্রকৃত “সুন্দর” তাহাই প্রকৃত পন্ুখ* ; কেনন। 

যাহা প্রাকৃতিক: গুণার্দি হইতে মুক্ত স্বরূপে সুন্দর “কুক বর্ণ” 

তাহাই বিবেক স্বরূপে শ্রেয়ফকর ; এবং যাস্থাই শ্রেপ্ফর তাহাই 

স্সথ। অতএব সংপ্রসাদদেরও উপরিস্থ মুখ্যস্থথবোধক তুরীক্বত্ব- 

রূপ পরমাতআ্মাই মুখ্য সৌন্দর্য বোধক, সর্বোত্তম বা স্বয়ং সিদ্ধ বোধরূপ 

বিপুল ব্যাপ্তি মাত্র, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ বলিয়া অভিহিত ভূমাশব্দ 

বাচ্য। অন্ঠান্ত অর্থাদি ইহারই ব্যাবহারিক প্রকরণাদিমাত্র । 
বিশেবতঃ এই ভূমায় যে সকল ধর্মের বা গুণের উপপত্তি শ্রবণ , 

কর! যাক্স, তাহ! পরমাত্ম! ভিন্ন অন্ত কোথারও সঙ্গত হয় না । প্যো 
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বৈভূম! তদমূত্*, এই শ্রুতি হইতে উহার স্বাভাবিক অমৃত, *স্থে 

 ৯মহিস্ি স্থিত:”, ইহা! দ্বারা অনন্তাধারত্ব ; *স এব অধস্তাৎ, ইহা 

দ্বার! সর্বাশ্রয়ত্; “আত্মনঃ প্রাণঃ, ইহ! দ্বার সর্বাকারণত্ব; 

ইত্যাদিরপ পরমাত্মদনবসবীয় ধর্মের ভূমাতে উপপত্তি থাকায়, 

পরমা মাই ভূমা বলিয়৷ উপপন্ন হন। 

এখন বর্গ যে শুধু শ্বয়ং দিদ্ধ বোধরূপ (1:ম159070৩00ঘ1 

00080107130098) তুরীয়ত্বস্বরূপ তৃম! মাত্র নহেন, তৎসঙ্গে সদৈক- 

রসন্বরূপ সন্বিদাত্সক স্বয়ং সিদ্ধ ধৃতিরূপ ([1150800100000ম 0010৮ 

অবিনাণী অক্ষরও বটেন; এবং প্রণব ও 

তাহাই 
06 2)006001)0100), 

বঙ্গ এই উভ্য্বের মধ্যে ব্রদ্ষই অক্ষর শব বাচা, 

দেখাইতেছেন। 

বুহদারণ্যকে আছে, “কম্মিন খলু আকাশওতশ্চ-_ প্রোতশ্চ ? 

রা ( উত্তর ) এতাদ্ধৈ তদক্ষরং গাগি তরা্গণা অভিবদস্তি অস্ৃণং অন৭ুং 

অহ্ম্বং অদীর্ঘং অলোছিতং অন্নেহং অচ্ছায়ং' ; ইত্যাদি 

এখন সংশয় এই যে, এই অক্ষর কে? ব্রশমী, ন। প্রণব? 

কেনন! প্রণবই অস্থুলাদি সর্ব গুণাদি ব্যতিরিক্ত পনাদ* মাত্র- 

স্বরূপে এইরূপ অক্ষরশন্ববাচা হইতে পারে) এবং শ্রত্ন্তরেও 

আছে, “গুকার এবেদং সর্ব, অর্থাৎ সকলই গুঁকার! উত্তরে 

বলিনেছেন, বর্ণরূপী “গুকার* অক্ষর নহে; গুকার বা প্রণব 

ব্রহ্ম পরিজ্ঞানের সাধনরূপ, ব্রন্মেরই বাচকণস্বরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ 

(নাদ) মাত্র। অতএব অক্ষর শবে পরমাত্মাই বোধ্য ; বর্ণাত্মক 

প্রণব হইতে পারে না। কেননা; সেই শ্রতিতেই আছে “আকাশে 

ততসর্কং ওতং প্রোতং চ...."*এতন্মিন্ খলু গাগি আকাশ ওত” 

প্রোতশ্চ”; অর্থাৎ, ্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ বর্তমান তৃত ভবিষ্যৎ 

4১ বাঁছাতে ওত প্রোত হইয়। আছে, সেই সর্বাধার-স্বরূপ (119716010 

ধর্মোপ- 
পত্তেশ্ ॥৯1 

সত্যত্বাদি ধর্মের 
ব। গুণের 
উপপত্তি হেতু 
ও পরমাআই 
ভূষাপন্য বাচ্য। 

অক্ষরমন্তররান্ত : 
ধৃতে: ॥১০॥ 

অন্বরান্ত ধারণ 

হেতু, অর্থাৎ 
ক্ষিত্যাদি হইতে 
আকাশ পর্যন্ত 
ভাববিকারাদি- 
রূপ তৃতসমূছের 
ধারণ হেতু, 
অক্ষর শবে 

পরমা! 
বোধ্য। 
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0£ ৪])8৯০৪) উপলব্ধির প্রকরণ-মাত্র আকাশরূপী অব্যাককত অন্বরও 
আগাগোড়! এই সদৈক রস অবিনাশী নিত্যবোধন্বরূপ সব্িদাত্বক 

শঅক্ষর” দ্বারা একত্বাবধারণে ধৃত হইয়া, সেই অক্ষরেই ওত 

প্রোত হইয়া রহিয়ছে। সুতরাং সর্বাধার আকাশের ও ধারক 

বলিয়া একমাত্র পরমাত্মাই অক্ষর শব্ধ বাচ্য। 
গীতায়ও আছে, “অক্ষরং ত্রহ্ম পরমং”, অর্থাৎ পরম যে অক্ষর 

(যাহ জ্ঞান, অজ্ঞান, কাল ব! অন্ত যে কোন রূপ নিমিতু দ্বার! 

নষ্ট হয় না, তাহাই মাত্র সদৈক রস স্বরূপ অক্ষর শব্দ বাচ্য 

জগতের মূল কারণ, ইহাই অর্থ) তাহাই ব্রহ্ম । 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যক্তুস্তমাহঃ পরমাং গতিম্। 
ষং প্রাপ্যননিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্ত নম্যায়। । 
বন্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বব মিদং ততম্ ॥৮ (. 

যে অব্যক্ত অতীক্দ্রিয ভাবকে শ্রুতি অক্ষর, অর্থাৎ প্রবেশ- 

নাশ শুন্ত সদৈক রসভাব, বলিয়া! নিদ্দেশ করিয়াছেন ( যথা, 

অক্ষরাতৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং ), তাহাকে পরম গতি কহে। ইহা 

সেই পরম গতি যাহা পাইলে পুনরাক্স সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে 

হয় না; তাহ! আমারই পরমধাম (ম্বরূপ), অর্থাৎ আমিই 
€ পরমাত্স! ) পরম গতি । 

ভূত সমুহ যে কারণভৃত পুরুষের (অক্ষরের ) মধ্যে স্থিত, 

অর্থাৎ যে অক্ষরম্বরূপ পুরুষ কর্তৃক একত্বাবধারণে ধৃত হইস্সা 

অবস্থিত, এবং যে কারণ-ভূত অক্ষয়-স্বরূপ পুরুষ ঘ্বারাঁ সমগ্র 
জগৎ ব্যাপ্ত, সেই কারণ-স্বরূপ পর. পুরুষ বা পরমার্থ ( অহুং 

পদবাচ্য পরমাত্মা ) এক মাত্র ভক্তি, অর্থাৎ একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাসুস্ত 

বরঙ্মজ্ঞান, ঘারাই প্রাপ্য ; তদ্যতিরিক্ত অন্ত কিছু দ্বারাই নহে। 
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সাচ প্রশান- যদি বল, প্রকৃতি আকাশ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাবহারিক বা 

পক বিকারী পদার্থের কারণ; সুতরাং প্রকৃতিই এই প্ধৃতির* কারণ-: 

পরমেশ্বরেরই, রূপ অক্ষর হইতে পারে। আবার জীবও ভোগাভৃত সমুদায় 

কেনন!ডাহারই অচিৎ বা বিকারী পদার্থের আশ্রয়, সুতরাং জীবত্ত এইরূপ *ধুতর” 
প্রশাসন বা নিরমন কারণরূপ অক্ষর হইতে পারে। এইরূপ শঙ্কাহেতু কহিতেছেন, 
হইতেই ইহা! এই প্ধৃতি*্ কেবল পরমেশ্বর হইতে সম্ভব হয়) কেন না “অনরাস্ত 

নব হয়। ধুতি” শুধু পপ্রকাশ-স্বরূপ* চিৎগুণ দ্বারা একত্বাবধারণ হয় না 
ইহ! পরমান্মার প্প্রকাশ লিঙ্গ” সহ প্রারুতিকগুণাদি মুক্ত, শ্বয়ংসিদ্ধ 

উদ্দেশ্ববোধক, তুরীয়ত্বব্ূপ চরম ন্ুথন্থরূপ, মুখ্য-বোধমাত্র-ভূত 

বিবেক জ্ঞান বা “প্রশাসনলিঞ*, অর্থাৎ “পরাজ্ঞা”, হইতে 

প্রব্তিত-রূপে, সেই স্বয়ং সিদ্ধ উদ্দেস্ট-রূপ মুখ্য-সুথাভিমুখী 

সত্য-সংকল্লাতক অভিপ্রায়-বিশিষ্ট “নিয়মন যোগেই, সম্ভব লং; 

এবং ইহাই সেই সত্য সংকল্লাআক চিৎশক্তির “মায়!-বিত ! 

হইতে আবি্ক বা প্রাকৃতিক গুণাদি-নিম্পন্র টির 

অভিব্যক্ত হইয়া, উপলব্ধি সমুহের সংঘাতাদির ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ 

জগৎ নামক এই বিচিত্র ব্যবহারিক পদার্থের সৃষ্টি করে। অতএব 

ঈক্ষণরূপ স্বয়ংসিদ্ধ প্প্রকাশগ্ুণ ও জ্ঞানগুণ”এই উভয় সমান্বত 

চিৎশক্ি-বিশিষ্ট চিদাত্বা পরমাত্মাই, অর্থাৎ পরমেশ্বরই, সদৈকরস 

স্বরূপ অবিনাশী-সন্থিদাত্সক অক্ষর শব্দ বাচ্য। 

শ্রতিতে৪ আছে পএতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগিগ্ভা বা 

পৃথিবী বিধৃতে তিষ্টতঃ। এতম্ত ব৷ অক্ষরশ্ত প্রশীঘনে গাগি 

ুর্য্চন্ত্রমসৌ বিধৃত্বো৷ তিষ্ঠতঃ* ) অর্থাৎ স্বর্গ বা পৃথিবী সেই , 
অক্ষরের প্রকর্ধত শাদনেই, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিয়মনেই, বিধৃত হইয়া 

অবস্থান করিতেছে। হৃর্যও চন্দ্র সেই অক্ষরের প্রশাসনেই। 

বিধৃত হইয়া আছে। ইত্যার্দি বাক্যে যে অক্ষরের প্রশাসন রা 
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চিদ্দেকরস-মাত্র-ভূত সন্থিদাত্মক শাশ্বতচ্ছন্দের কথা জানিতে পারা 

“ধার, তাহ! সর্বব্যাপী চৈতন্ত মাত্র, অনন্ত শক্তির আধার, "পরম- 

বেদিতব্য* কুটস্ক মুখ্য প্রশান্ত পরমেশ্বরেই মাত্র সম্ভব হইতে 
পারে । জড় প্রকৃতিতে ও গৌণ জীবে, উহা! কিছুতেই সম্ভব 

হন না। 

ঈশ্বরের (প্রশাসন ম্বরূপত্ব সম্বন্ধে গীতার ককেকটী উক্তি 

ভাবার্থপহ দেখান হইতেছে । 

“পিতাহমন্ জগতোমাতা ধাতাপিতামন্তঃ | 

বেছ্ভং পবিত্র মোঙ্কার খক্ সাম যজ্ঞু রেবচ॥ 

গতিভর্কা প্রভুঃসাক্ষী নিবাস: শরণং স্থৃহা । 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমবায়ষ্ ॥ 

আমি (পরমাম্সা ) এই জগতের পিতা (জনক অর্থাৎ 

বিক্ষেপ শক্তিরূপিনী মানস! যাহা হইতে প্রবন্তিত ভইয়! জগত স্যষ্টি 

করে ), মাত! (বিক্ষেপ জনিত অব্যক্ত বা অপর প্রকৃতি, যাহাই 

হইতেছে জগতের উপাদান কারণ ), ধাতা (প্রশাসক ব! প্রবর্তক- 

কূপ কন্মফল বিধাঠা ), পিতায়হ € অক্ষর সঙ্গক মায়োপাধিক 

ঈশ্বর )। 'আমিজ্জের বস্ত, পবিত্র বা বিশুদ্ধ; গুকার ( প্রণবাখ্য 
"আদিচ্ছন্দ” মাত্র-বাচক স্বয়ংসিদ্ধ ভদ্দেপ্র-বোধক ওুম্ শব্দ দ্বার! 

সহ্কেতিত পরব্রহ্গ ১, খক্ সাম যজু, অর্থাৎ সর্বোত্তম “বিদ্যাম্বরুপশ | 

আমি এই জগতের গতি (অবস্থাস্তররূপ কম্মফল ), সাক্ষী 

(টৈতন্ত মাত্র ্বরূপে দ্রষ্টা ), নিবাস (ভোগস্থান ), শরণ (রক্ষক ), 

স্ৃহৃৎ ( হিত কর্ত। ব1 প্রশাসক), প্রভব (শ্রেঈ! ), প্রলয় সেংহর্ভা), 

স্থান ( আধার ), নিধান € লয়স্থান ), অব্যক়বীজ, অর্থাৎ সমুদায় 

“জগতের অবিনাশী কারণ অক্ষর পর ব্রহ্ম | 



১৩৮ বেদান্ত তত্ব । 

প্যস্সাতড ক্ষরমতীতোহহম ক্ষরাদপি চোত্তম2 | 

অতোহম্মি লোকেবেদেচ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ 

যেহেতু, আমি ( পরমাত্ম! ) জড়বর্থকফরেরও অতীত অক্ষর 

হইতে, অর্থাৎ আমারই 'প্রকাশ-স্বর্ূপ মাত্র চিদেকরসগুণ-বি শিষ্ট 

কুটস্থ চৈতন্ত ছুইতে, স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশ-শ্বরূপ সহ অন্বিত মুক্ত 

জ্ঞান বা স্বয়ং-সিদ্ধ বিবেক-জ্ঞান-স্বপ্ূপে উত্তম, এইজন্ত বেদে 

পুরাণে, উক্তরূপ প্রকাশ চৈতন্ত ও জ্ঞান চৈতন্ক এই উভয় স্বরূপে, 
আমি “প্রুষোতভম” (8৮007000128 13010500 ) বলিয়া বিখ্যাত; 

কেননা 'সামিই স্বক্সংসিদ্ধ প্রকাশ-চৈতন্ত ও বিবেক-চৈতন্ত এই 
উভয় সমন্বিত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যিনি (সর্কং ইদং প্রশান্তি ) 

সর্ধলোক শাসন করেন। 
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প্তদ্বা এতদক্ষরং গাগি আনৃষ্ং দ্র, অশ্রুতং শ্রোত অমতং 
মন্ত”, ইত্যার্দি দ্বারা বাক্য শেষে অক্ষরের ব্রঙ্গান্যত্ব নিষেধ 

করায় ও, ব্র্ষকেই অক্ষর-শব্ব-বাচ্য বলিরা বুঝিতে হইবে। 

কেননা অনৃষ্ট বাঁ বুদ্ধির অগোচর, অর্থাৎ নিরুপাধিক, হইয়াও 

প্র খাদি” ধর্ম বিশিষ্ট বস্ত্ জড়-স্বভাব প্রধান হুইতে পারে ন[; 

এবং উপাধি বিশিষ্ট শারীর বিজ্ঞানাত্মা জীবও এইরূপ 

হইতে পারেনা। 

“জব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ সর্ব ধশ্ম নিষেধতঃ। 

শাসনাৎ দ্রষ্ট ত্বাদেশ্চ ব্রদ্ষৈবা ক্ষরমুচ্যতে ॥ 
ভারতী তীর্ঘ। 

অপর ব্রঙ্ধও পর-ব্রদ্ষের মধ্যে ত্রিমাত্র প্রণব দ্বার! পরবন্ষেরই 

ধ্যান কর! হয়) কেননা পরব্রহ্মই মুখ্য বস্তু; তাহাই 
কছিতেছেন। 

প্রগোপনিষদে আছে, “এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরব্রহ্ম 

যোহয়মোঙ্কারঃ তন্মাৎ বিদ্বান এতেন এব আপ্নতনেন একতরং 

অন্বেতি * * * * যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেন ওম ইতি অনেনএব 

অক্ষরেণ পরং পুরুষং অভিধায়ীত স তেজসি হুধ্যে সম্পন্নো, 

যথা পাদোদরতচা (সর্প) বিনিমুচাতে, এবংছি তব সপাপ্ভি- 

হিনিমুক্তঃ স সামভিরুত্রীয়তে ব্রদ্লোকং স এতশ্মাৎ জীবরনাৎ 
পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষং বীক্ষাতে”। 

অন্কভাবব)বৃ- 
হেশ্চ 1১২1 

মঅন্থভাবেরব! 

অচেনত্বের 

অক্ষর হহতে 

পৃথকরূপে 

বাবস্থাপন 

হওয়ায়, অক্ষর 
শবে 6৫ প্রধান” 

হইতে পারেন 
এবং প্রধানে 

সকলের 

প্রশান্ত্বরূপ 
ভাবও সম্ভব 

হইতে পাৰেনা- 

ক্ষতি কর্মব্যপ 
দেশাৎ সঃ॥১৩, 
ঈক্ষণ নিমিত্ত 
কন্মের ব্যপ- 

দেশ থাকা হেড়ু 

পর ব্রদ্ষই খের; 
অপর ব্রন্ম নহে। 



১১৩ বেতাস্ত তত্ব । 

যিনি গুকার (শাশ্বতচ্ছন্দবাচ্য প্রণব) তিনি পর ও অপর 

বর্গ । অতএব এই ব্রঙ্মাকআমক গুকারকে জানিলে উভয়ের মধ্যে 

একতরকে প্রাপ্ত হওয়! বায়। পুনরার, যিনি এই ত্রিমাত্র 

গুকার দ্বার পর পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি পাপাদ্দি মুক্ত হইয়! 

ব্র্ষলোকে নীয়মান হন) এবং সর্ধরূপ জীবাভিমানী হইতেও 

পরাৎপর বা শ্রেষ্ঠ ভাবাপন্ন, পরমাকাশরূপ পুরমধ্যে বিরাজ- 

মান্ পুরুষকে ( তদ্বার! বীক্ষমান হুইয়! তাহারই ঈক্ষতি-কর্্দন্ূপে ), 
লাভ করেন। 

এখানে সংশর এই যে, এই ওকার লব্ধ পর পুরুষকে? 

অপর ব্র্গ, অর্থাৎ সগুডণ বর্গ, না পরুক্রহ্গ, অর্থাৎ পরমাত্ম। ? 

যেহেতু শ্রুতিতে ত্রিমাত্র প্রণবের উপাসনা দ্বার ব্রহ্ম লোক প্রাঞ্ডি 

উপদিষ্ট হইয়াছে ১ স্থতরাং এস্থলে প্র পর পুরুষ অর্থে ব্রহ্মা ব! 

অপর ব্রহ্ম কেন বুঝাইবে না? ইহার উত্তর এই যে, অপর ব্রহ্ম বা! 

সগুণ ব্রহ্ম নিগুণ পরব্রহ্ধ পরমায্মারই ঈক্ষণ-নিমিত্ত কর্ম্ম মাত্র । 

স্গতরাং উভয়ের মুখ্য পার্থক্য নাই, পার্থক্য ব্যাবহারিক মাত্র, 

সেই জন্তই প্রণবকে পর ও অপর উভয় ব্রক্মই বল! হুইয়াছে। 

অতএব এখানে এই পরপুরুষ পরমাত্মা বলিক্াই দর্শন-যোগ্য, 

অর্থাৎ ও কার ছার! ধ্যেয়। শ্রতিতেও আছে পতমোঙ্কারেণ এব 

আয়তনেন অন্বেতি যৎ তৎশাস্তং অজরং অমৃতং অভয়ং পরং 

পরায়ণং*$ ইত্যাদি দারা ও'কার-লন্ধ পুরুষের পরমাত্ম ধম্মই 

নির্দিষ্ট হইয়াছে । গীতায় ও আছে, 

*মমযোনি মহদ্ত্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। 

সম্ভবঃ স্ববভূতভানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ 

মহুৎ ব্রহ্ম (অর্থাৎ পর ব্রঙ্গেরই চিৎশক্তি-সমন্থিত স্বরূপ, 
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সগুণ ব্রন্দ) আমারই (পরমাত্বার ) যোনি বা সগুণ স্বরূপ মাত্র, 

 স্রৰং আমার সেই যোনি বা ম্বরূপের বিক্ষেপ-রূপিনী অবাক্ত- 

প্রকৃতি হইতেছে সর্ব ভূতের গর্ভাধান স্থান; আমি সাক্ষি মাত্র 

চৈতন্তরূপে তাহাতে আমার ঈক্ষণ রূপ চিদাভাস নিক্ষেপ করিয়া, 

গর্ভ প্রদান করি; তাহা হইতেই সব্ধ ভূতের উৎপত্তি হয়। 

আকাশ জীব ও ব্রন্গেব মধ্যে ব্রক্ছই যে দহর শবে প্রতীত হন, 

তাহাই দেখাইতেছেন। 

ছান্দোগ্যে আছে, অথ যদিদমশ্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং 

বেশ দহরোইন্মিন অন্তরাকাশঃ তশ্মিন্যৎ অন্তঃ তদন্বেষষ্টব্ 
তদ্ বিঞ্জিজ্ঞাসিতব্য * * * * যাব যাবান ৰা অয়মাকাশঃ 

, তাবৎ তাবানেযোহস্কহৃদয় আকাশ উভে অন্মিন্ গাব! পৃথিবী 

স্তরেব সমাহিতে * * * * এতৎ সত্যং ব্রঙ্গপুরমশ্মিন কামাঃ 

সমাহিত এষ আত্মাপহত পাপ্যাবিজরো। বিমুত্যুঃশ ) ইত্যাদি । 

অর্থাৎ, এই ( চিত্ঘন ভূমারূপ ) ব্রহ্মপুরে (মহতী প্রকৃতিতে) 

যে দহর ( আকাশ) পুগুপীক বেশ্ম, অর্থাৎ কোযকার গৃহ, তাহ! 

আমাদের হৃদ্পুগুরীকস্থ অন্তরাকাশরূপ দহরাকাশ? সেই হ? 

পুগুরীকন্থ দহরাঁকাশের অন্থঃস্থ বস্তকেই অন্বেষণ করিবে ও 

জিজ্ঞাস! করিবে । যাঁহাই, যেমন বা যাবং পরিমাণ এ অন্বরাকাশ, 

তাহা্ট, তেমনই বা তাবৎ পরিমাণ এই অন্তহ্ৃদয় আকাশ) 

উভয়েই এই ( চিত্ঘন ভূমারূপ ) ব্রহ্মপুরে স্বর্গ মর্তা, অস্তর-স্বরূপে, 

আশ্রয় করিয়া সমাহিত আছে। ইহাই (দহর) হইতেছে সত্য 

ব্রহ্মপুব); ইহাতেই কামাদি সমাহিত আছে; ইহা! আত্ম, 

পাপ বিহীন, জরাশৃষ্ঠ, মৃত্যু শৃহ্ঠ । ইত্যাদি হইতে বুঝ! যায় যে, 

পুর্ব বাক্যার্দি কথিত চিত্ঘন “ভূমারূপ*, প্রশাসন লিঙ্গ বিশিষ্ট, 

:প্দিকরসাম্মক-মনিৎ স্বরূপ, অক্ষর পরমাত্মাই প্দহর” শব্দবাচ্য 

দর উত্ত- 
রেভ্যত ॥১৪॥ 

ছান্দোগ্যশ্রতির 
বাকা শেষাদি 

হইতে দহর 
শব্দে পরমাতআই 
বোধা। 



১১৭ বেদাস্ত তত্ব। 

অন্তরাকাশ বা-প্রত্যগাত্বা; জীব বা ভূত আকাশ দহর-শববাচ্য 

নহে। কেননা পূর্বোক্ত অপহত পাপাত্ব, মহত্ব, সতা সংকল্পত্ব, 

অনৃতত্ব ও সর্বাধারত্ব ভূতাকাশে বা জীবে কখনও সম্ভব হইতে 

পারেনা। স্বর্গার্দি ভূতাকাশ এই চিত্ঘন ব্রক্ষ-ন্বরূপ দহর 

আকাশেরই ব্যাবহারিক উপাধি মাত্র । 

গতিশঙ্কাভ্যাং উক্ত শ্রুতি পরবর্তী বাক্যে বলিয্লাছেন, ইমা: প্রজাঃ অহরহ 

স (নুধুণ্তধ কালে) গঁচ্ছস্ত এনং (প্রকৃত দহর) ব্রপ্জলেইকং 

গতি (গ্রমন) ( চিত্ঘন মণল) ন বিদস্তি অনুতেন (অবিগ্ত! দ্বার!) হি প্রতাষা 

উবে (আচ্ছন্ন )*। এখানে “এনং* (উহাকে ) শঙ্খ দ্বার প্রকৃত 

রাও পরমা দহর নির্দেশ করিয়া, সেই দরে সকলের গতি, অর্থাৎ অবস্থান্তর, 
আঝআইদছর শবে যে হয়; ইহা! বলিয়া, গন্তব্য দহরকে আবার প্বদ্লোক” শব দ্বার 

রা অভিহিত করিয়াছেন। ব্রঙ্ষলোকে গতি অর্থে বদ প্রাণি 

ইরপত্রদ্ধা বুঝ! যায়। সুতরাং এ স্থলে পব্রদ্মলৌক” শব, ও পগতি” ব 

নব রঃ গমন, এভঠভয়ের প্রয়োগ দ্বারা দহর শব্দে পরমাম্মাই বোধ্য। 

এখানে ব্রদ্ঘ-শক্তি-জনিত আবিস্তক গতি হেতুই যে, অবস্থাস্তর- 

স্বরূপে, প্রাকৃতিক নাম রূপের অভিবাক্তি, তাহাই বুঝাইয়াছেন । 

আবার, “সতাসৌমা তদাসম্পন্নে। ভবতি"; অর্থাৎ সেই 
সৃযুপ্তি কালে সংকল্লান্ি-বিরহিত জীব ব্রহ্ম প্রাপ্ত অর্থাৎ ব্রন্মেলীন 

হয়; এই বচন দ্বার! শ্রুতি সেই হৃদ্-পুগুরীক-বূপ দহুরাকাশে যে 

গতি, সেই গতিকেই ব্রঙ্গগতি ব! ব্রন্ম প্রাপ্তি বুধাইয়াছেন। 

ধৃতেশ্চ মহি-. ম্তরাং দহর শবে পরমাস্মাই বোধ্য। 

যোস্তাশরিব্প- পূর্ববাঁক্যে দহরকে অন্তরাকাশ বলিয়! বুঝাইয়! এবং উহাকে 

লঝেঃ1১৩। আবার “আত্ম” শব দ্বারা নির্দেশ করিয়া, পরে “অথ য আত্ম! স 

৪৯১৮৯ সেতুবিধৃতি রেষাং লোকানাং অপংভেদার*, ইত্যাদি ও 

এইরপ কখন ছার! দহররূপী আত্মার বিশ্বধারণরূপ একরসাম্বকপন্িং শ্বরূ 



& সামতব পায় না। 
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মহিম! উপদেশ করিয়াছেন ; ইহা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুতেই 

স্থতরাং পরমাত্মাই প্দহর*। “অন্ত প্রশাসনে 

. ু্ধ্য চন্ত্রমসৌ বিধুতৌ তভিষ্ঠতঃ*, এই শ্রুতি দ্বারা *বিধৃতি*, 

অর্থাং ধারণবূপ মহিমার প্রভাব, এই পরমাস্মায়ই উপলব্ধি হয়। 

"আকাশোবৈনাম*, “কঃ প্রাণ্যাৎ বত্রষ আকাশোনস্যাৎ? ) 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আকাশ শবের ব্রদ্ষেই প্রসিদ্ধি বুঝা যায়। 

"এই পরিদৃপগ্তমান ভূত সকল আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়”, 

এস্থলে আক1শশবদ্বার পরমাকম্মাই উপলব্ধ হন। 

“সএষ সন্প্রপাদোহশ্মাং শরীরাৎ সমুখায় স্বেনরপেণ 

অভিনিষ্পগ্ঘতে” ; দহরান্তরালে ইত্যার্দি রূপে জীবের নিদ্ধেশ 

থাকা হেতু দহর স্থযুপ্তি-অবস্থা-বিশিষ্ট, বা মুক্ত জীবও তে! হইতে 

| পারে? তাহার উত্তরে কহিতেছেন, পরমাম্ম। হইতে অন্ততর 

০ দহর শব বাচ্য হইতে পারে না; কেননা উপক্রমোক্ত 

“অপহত পাপ্ত্বাদি* গুণাদি আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। 

ক্যাবং যাবান অযং আকাশঃ তাবৎ তাবান এব অন্তহ দয় 

আকাশ:”, এই নিমিত্ত উপাধিযুক্ত জীবের উপাধিহীন আকাশের 

সহিত উপম। হইতে পারে না। 

“অক্ষি পুরুষ" রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান জীবও ঈশ্বরের 

মধ্যে ঈশ্বরই "অক্ষি পুরুষ” শব্দ বাচ্য দহুরাখ্য পরমাত্মা, তাহাই 

দেখাইতেছেন। 

আবার দহর বিস্তার পর "্যএষোহক্ষিণি পুরুযোদৃহ্াতে % % 

য আত্মা অপহত পাপ] বিজরে। বিমৃত্যুঃ * * « * 

_ সবিজিজ্ঞািতবা,” পূর্বাপরোজ ইত্যা্দিরূপ জীবপর প্রজাপতি 

বাকা হইতে, “দহরোহশ্রিকনস্তরাকাশ,৮ এই উত্তর বাক্য দ্বারা 

4 টবকেই বুঝা যাক না কেন? হৃতরাং জীবই দহর হউক? ইহার 

৮ 

ছেতু দহরশবে 
ব্রহ্ষই বোধ্য; 
কেনন! ইছার 
ধৃতিরূপ মহি- 
মার পরমেশ্বরেই 
উপলদ্ধি হয়। 

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১৭) 
দহর আকাশ 

শব্দে পরমাত্মাই 
প্রসিদ্ধ । 

ইতর পরামর্শাং 
সইতিচেন্। 
সম্ভবাং ৫১৮] 
বাকোর শেষে 

জীবের কখন 
হেতু দহর শবে 
জীবই বোধ্য, 
যদি ইহা বল, 
তাহ! ঠিক 
নহে; কেনন! 

জীবে শেষোক্ত 
ধর্ম সম্ভব হইতে 
পারে ন!। 

“উত্তরাচ্চেদাঁবি- 
ভূতি হ্বরূ- 
পন্তু ॥১৯॥ 
প্রজাপতি 

কথিত বাক্য 
শ্যেউন্তদহর 



শব্ধ দ্বারা জীবই 
প্রতীত হয়, 

যদি ইহা! বল, 
তাহা ঠিক 
নছে; কেনন! 

এথানে “আবি- 
তু'ত ্বরূপেরই” 
উপদেশ 

হুইয়াছে। 

অস্তার্থশ্পর।- 

মর্শ; ॥২০। 
ঘর বাঁকে] 
যেজীধভাবের 
বর্ণনা আছে, 
তাহা! জীবের 
পরমেশ্বর- 

ভাবের প্রতি- 

পাদনার্থেই 
প্রযোজিত 

হুইয়াছে। 

১১৪ বেদান্ত তত্ব। 

উত্তর এই যে, উক্ত বাকো নিরুপাধিক পরমাম্মাই লক্ষিত 

হইয়াছেন; কেনন! জীব তাহারই “আবির্ভত স্বরূপ”, অর্থাৎ 
উপাধিযুক্ত শরার প্রাপ্ত-স্বূপ মাত্র। পরমাত্মাই অপহত 

পাপাাদি ধঙ্দ বিশিষ্ট । যাবৎ অবিদ্ধারূপ দ্বৈত-লক্ষণ! বুদ্ধি হইতে 

মুক্তি পাইয়া জীব দ্ব স্বরূপ কুটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে ন! 

পারে; তানং জীবের শরীর বা ভীবত্বরূপ উপাধি। অবিচ্ঠা- 

মুক্ত হইলেই জীব দ্বৈত বুদ্ধিরূপ-উপাধি-মুক্ত হইয়! ব্রন্ধ স্বরূপত্ব 

পায়; অর্থাং শ্বীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, বা পারমাধিক 

স্বরূপত্ব পায়। তথন দে অশরীরী বা নিরুপাধক হয়। 

অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব ব্রহ্ধ হইতে ভিন্ন নহে-) উভয়েই 

নিরুপাধিক। অবিবেক বশতঃই জীবের শারীর উপাধি; 

বিবেক জ্ঞান হইলেই সে অশরীরী বা নিরুপাধিক হয়। উদার 

দুষিত শরীরী জীবে অপহত পাপ্যত্বাদি ধর্ম উপপন্ন হইতে পাক্রেুগা 

ত্রস্থলে নিরুপাধিক-স্বরূপ বা অশরীরী, ব্রহ্ত্বপ্রাপ্ত জাবার্থে 

পরমাতআ্মারই উপদেশ হইয়াছে। 

“অয়মাত্ম অপহত পাপা” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, ণ্য এষ 

সম্প্রমাদ” এই বাক্যোক্ত জীব ভাব পরমেশ্বর স্বর্ধপপর্ধাবসায়ী 

বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। জীব নযুণ্তি অবস্থায় সর্ব সহল্লাদি বর্জিত 

হইলে, অপহতপাপ] হইয়, স্ব-শ্বরূপ ব্রন্গেই অতিনিষ্পন্ন হয়? 

অর্থাৎ ব্রঙ্গে লীন হয়। অতএব নেই অপহত পাপ্যত্বাদি ধর্দুযুক্ত 

, পরমাত্মাই উপান্ত॥ জীব নছে। এস্থলে পরমাত্মার্ধেই জীব 

প্রস্তাব হইয়াছে। 

দহরের হৃদ্পুগরীকরূপ অর্থাতিধায়িণী শ্রুতি হেতু, দর 

অর্থে পরমাত্মা না বুঝাইয়া, জীবই বোধা হইতে পারে, এই 
আশঙ্কার উত্তর (৭২1১ হৃত্রে ) পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। দে 
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সত্রান্ুারে, এই দহরাখ্য অস্তরাত্মা “যাবৎ বা অয়ং আকাশঃ*, 
গর্গাৎ যাবৎ পরিমাণ এ আকাশ, সেই পরিমাণ হইলেও, স্মৃতিস্থান 

হৃদয়ের আবিদ্তক উপাধি জনিত “পরিমাণ কল্পনানুসারেই” সেই 
অপরিচ্ছিন্ন আকাশ-শ্বরূপ আত্মারও অক্লত্ব বা প্রাদেশ মাত্রত্ব 

কল্িত হয়। ন্থতরাং দহর পরমাত্মাই বটে, জীব হইতে পারে না। 

যদিও দহর-আকাশরূপ পরমাত্ম। ইয়ন্তাবিহীন, অপ্রমেয়, উপাধি 

বিহীন “মহতের ও মহৎ”, তবুও স্মৃতি ভাবাপেক্ষা হেতু, অর্থাৎ 

অবিদ্তা কল্পিত হৃদ্ পরিমাণ-নূপ পরিচ্ছন্ন উপাধিধুক্ত স্থানে “অল্প” 

রূপে স্মরণের ব| চিন্তারযোগ্য হওয়া হেতু, তিনি “অণুবৎ* প্রাদেশ 

মাত্ররূপে প্রকটিত হন। 

সুর্যা্দি তৈজস পদার্থ মুখ্য প্রকাশক নহে, চৈতগ্া-স্বরূপ 

আত্মাই মুখ্য প্রকাশক, তাহাই কহিতেছেন। 
কঠে আছে “্তমেব ভান্তং অন্ুভাতি সর্বং তস্তভান! সর্বমিদং 

বিভাতি* অর্থাৎ তাহার আভাতেই বিশ্ব আভা'ম্বিত হয়, তাহার 

প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়। অতএব সমস্তই তাহার অনুকৃতি 

নাত্র, তিনিই মুখ্য কারণ, সকলই তাহার অন্থকরণ। তিনিই 

মুখ্য প্রকাশক, হ্র্যার্দি তৈত্ধস পদার্থ তাহারই তেজে প্রকাশিত। 
অতএব অল্পত্ব ৭1 প্রাদেশ মাত্রত্ববাচী দছরাখা অগ্তরাকাণ, যদ্বারা 

জীবের চৈতন্ত প্রকাশ হয়, তাহ! চৈতন্ত-স্বরূপ পরমাম্্রাই বটে, 

প্রজ্ঞাত্মা জীৰ নহে; কেনন!। জীবাদ্দিগ্লনিথিল প্রকাশ পদার্থাদি 

তাহারই অনুকরণ মাত্র। 

তিনি হূর্ধ্যাদির ন্যায় ভেজে ধাতু স্বরূপও হইতে পারেন ন! ; 

কেননা, তাহ! হইলে হৃূর্যের তেজ প্রকাশে যেমন তারকাদি 

অপ্রকাশিত হয়, তেমনি তাহার তেজ প্রকাশে ( চৈতন্ত প্রকাশে ) 

নিখিল অপ্রকাশিত ( ১ৈতস্ত বিহীন ) হইত। অর্থাৎ তিনি তেজঃ 

অন্পশ্ররতে রিতি- 
চেওছুক্তং ॥২১॥ 

“দ্হরাকাশ”, 

অর্থাৎ হাদ্পুও- 
রীক রগ 
আকাশ, এই- 
রূপে আকাশের 

“অল্পত্ব" শ্রবণ 

হেতু, “দহর” 
পরমা তাকে ন! 

বুঝাইয়। 
জীবকেই 
বুঝায়, বদি 
ইছ। বল,তা হার 
উত্তর পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে। 

অনুকৃতেন্ত- 
্চ (২২ 
সমস্তই যে 
তাহার 

(পরমেশ্বরের) 

অনুকৃতি বা 

অনুকরণ, এই 
হেতুও তাহারই 
মুখ্য প্রকাশত, 
প্র্জাত্ব। জাবের 

শহে। 



অপিচ 

স্মধ্যতে ।২৩! 
সৃতি (গীতা) 
শান্সেও পরমেশ্বর 
ঘে মুখ্য 
প্রকাশক, 
তাহাই কথিত 
হইয়াছে। 

শঙাদেব 
প্রমিত 1২৪) 
পরমাত্মাই 
(ঈশানাদি) 
শবোর প্রয়োগ 
হেতু পরিমিত 

বলিয়! কথিত 
হইয়াছেন। 

১১৬ বেদান্ত তত্ব। 

স্বরূপ গুণযুক্ত কোন পদার্থ হইলে, তাহার প্রকাশ স্বরূপত্ব গৌপ 

হইত; তাহা হইলে ইহার প্রকাশে, ইনার প্রথরতার অপেক্ষায় - 

অন্তের প্রকাশের প্রথরত! ন্ট হুইত। স্থতরাং তাহার প্রকাশ 

স্বরূপত্ব গৌণ নহে; তাহার প্রকাশ গুণ ( চৈতন্ত ) তাহাতে স্বয়ং 

সিদ্ধ; নিখিল পদার্থাদি তাহ! হইতেই ইহার বিক্ষেপদ্ধার! গ্রকাশ 

গুণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহাদের প্রকাশ গুণ গৌণ। নিখিলের 

“প্রকাশ” সেই "শ্বদ্ধং সিদ্ধ প্রকাশ-গুণের* প্রতিবিষ্ব মানত বলিয়াই, 

তীহার প্রকাশেই উহার প্রকাশ হয়; তাহার প্রকাশ গুণের 

“পরিণাম” হইলে, কুর্ধ্যাদির দৃষ্টান্তবং, তাহার প্রকাশে উহার 

অপ্রকাশই ভইত। ( পণার্থ নিজ্ঞান দ্বারাও এইরূপ দৃষ্টান্তই 
বোধগম্য হয় )। ১২।১।১ সুত্র দ্র্টবা। 

গীতায় “নতদ্ভাসয়তে হুর্যাঃ* ইত্যাদি দ্বারা পরমেশ্বরেরই মু 

প্রকণৈ স্বরূপত্ব নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । (ব্যা্যা পূর্বে দ্রষ্টব্য )। / 

কঠ বল্লীতে আছে, “অন্ুষ্ঠ মাত্র পুরুধো মধ্য আত্মনিতিষ্ঠতি । 

ঈশানো (নিয়ামক) ভূত ভবান্ত (ভূত ভবিষ্যতের ) ততোন 

বিজুগ্তগ্মতে (তাহার উপাসনা করিলে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়) 

ইত্যাদি শব দ্বার! পরমাত্মাকেই যে *“অনুষ্ঠ মাত্র" বলিয়া প্রাদেশ 
মাত্তত্বে পরিমিত করিয়াছেন; ইহাই বুঝ! যায়। ইহ! জীবার্থ- 

বোধক নহে, কেনন! ইঞ্ভাকে ভূত ভবিষ্যতের নিয়ামকও বলা 

হইয়াছে । তাৎপর্য এই যে, এই নিতা-উপলন্ধি স্বরূপ “অহ্ং* 

পদবাচ্য পরমাত্মাই উক্তরূপ ণ্অবিষ্ভা কলিত” প্রাদেশ মাত্রত্বে বা 

*অণুত্বে” পরিমিত হইয়া, বিশ্বের ভূত ভবিষ্যতের, অর্থাৎ হ্যগিস্কিতি 
লয়াদির, নিয়ামক বা মুখা কারণরূপে আমাদের অন্তরে বিরাজ 

করেন। অর্থাৎ "আমিশ্রূপ পরমাত্মাই জগতের স্থষ্টি স্থিতি 

লয়াদির মুখ্য কর্তা। (২1১1১ স্তর দ্রষ্টব্য )। 
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এখন সংশয় এই যে, যিনি সর্ধগত পরমাত্ম। তাহার অস্ুষ্টমাত্র 

*পরিমাণ কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর এই যে, মন্ুষ্তের অধিকৃত 

হৃদস্থানের, অর্থাৎ যে স্থানে ম্মরণ কার্য; সম্পাদিত হয় সেই স্থানের, 

অপেক্ষায় পরমাত্মার অন্ুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ কথিত হইয়াছে । কেনন! 

শ্রতিতেই আছে, “অঙ্ুঠ মাত্রঃ পুরুষোহন্তরাআ। জনানাং হৃদি 

সংস্থিতঃ” | সর্বশ্রেষ্ঠ সামর্থ্য সম্পন্ন মনুষ্য জাতির অধিকার 

হইতেই, তাহারই হৃদস্থানের পরিমাণু'রাধে, তাহার পরিমাণের 
আরোপ করা হইয়াছে । এই “অস্গুষ্ঠ মাত্র” উক্তি লিগ দেহধারী 

সকল জীবের পক্ষেই খাটিবে। মনুষ্য সর্বশ্রেঠ লিঙ্গদেহধারী 

জীব বলিয়া, স্মরণা্দি বিষয়ে তাহারই অধিকার মাত্র স্বীকার করিয়া, 

তাহারই হৃদ পরিমাণের অনুসারে, সেই ম্মরণাদি বাবহারের 

কনিমিত্ত কারণ স্বরূপ পরমা্মায় প্রাদেশ পরিমিতত্ব আরোপিত 

হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে “অন্ুষ্ঠ মাত্রের” প্রকৃত অর্থে অণু মাত্র 

বোধ্য ; অর্থাৎ যাহার অবস্থান আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই, এইরূপ 

ভাবাতআ্বক পরিমিতত্ব মাত্র বোধা। 

অপ্রমেয় বস্তুর প্রমিতত্ব বিষয়ে, প্রমাণ গ্রদর্শ:নর উপলক্ষে, 

এখন অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা উঠাইতেছেন। 

লিগদেহ বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের ও শ্রেষ্ঠতর জীব আছে; 

অর্থাৎ দিবাদেহ বিশিষ্ট জীব আছে, এবং তাহাদের ম্মরণাদিতে 

অধিকার আছে; তাহাই বুঝাইতেছেন। 

বৃহদারণ্যকে আছে, “তদ্ যো যু! দেবানাং ( দেবগণের মধ্যে ) 

প্রত্যবুধত ( সর্বকারণ স্বরূপ ব্রদ্ধকে জানিয়া উপাদনা করেন) 

স এব তদভবৎ (ক্রহ্গ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন) তথর্যাণাং তথ মনুষ্যু।- 
। মানি গান জ্যোতিষাং জ্যোতিরাযুহোপাসতেহমৃত- 

' মিতি (ইহারাও অবিনাশী নিত্যন্বরূপ ব্রন্ধকে উপাদনা করিয়া 

হাদ্যপেক্ষয়াতু 
মনুষ্যাধিকার 
ত্বাৎ॥২৫। 

অসুষ্ঠ মাত্র হাদ্ 
স্থানের 
অপেক্ষায় 

মনুষ্যাধিকারত্ব 
হেতু পরমাস্বায 
"অনুষ্ট পরি- 
মাণ” কধিত। 

তছ্প্যাপি 
বাদরায়ণঃ 

সম্ভধাৎ ॥২৬॥ 

বাদরায়ণের 

মতে ননুযোর 

উপরি দেবগণও 

স্মরণাদি বিদ্কা।র 
অধিকারী; 
কেনন! তাহা 
দের বিগ্রহাদি 

মন্বহেতু ইছ। 
সম্ভব হয়। 



বিরোধঃ 
কর্ধণীতি 
চেত্ানেকরূপ 

প্রতিপত্েদর্শ- 
নাৎ॥২৭। 

দেবগণের 

শরীর বত্তাহেতু 
কম্মাঙ্গিতব 

স্বীকারে, তাহা- 
দের কন [বষয়ে, 
অর্থাৎ এক- 

"কালে নান 
কন্মে বা নানা 

যজমানের যাগে, 
সম্িধানের 
বিরোধ হয় 
যদি ইহা! বল 
তাহা ঠিক নহে; 
কেনন। তাহ।- 

দের অনেক 

রূপ প্রতিপতি 
সম্ভব হয়; 

হ্রুতিতেও ইহ। 
দেখা বার । 

১১৮ বেদাস্ত তত্ব । 

থাকেন )। এখানে বুঝিতে হুইবে যে, ব্রন্গের “সত্য মঙ্কল্লাত্ম ক”, 

শক্তির আশ্রয়ে থাকা বশতঃ, দ্রেবগণ বা মুক্তজীব শুধু সত্য স্বর 
মাত্রত্ব রূপ দিব্য দেহধারী হইয়া, ম্রণাদিতে অধিকারী থাকে ; 

কেনন পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই 
“সত্বগুণেরও* অতীত সম্পূর্ণ নিগুপত্ব পাইতে পারেন! ; দেবত্ত বা 

সম্পূর্ণ মুক্তজীবও সগুণ সত্বরূপ সত্যসন্কল্পের বশীভূত থাঁকিয়! বিগ্রহ- 

মান থাকে; ম্থতরাং তাহার! “অধিত্বাদ্দি” বিহীন নহে; কিন্তু 

তাহাদের অর্থিত্বাদি সগুগ সত্বরূপ সত্যসঙ্কল্পেব অতীত যে বিস্তা, 

সেই বিকার বিহীন “নিগুণ বিদ্যা” মাত্রে পর্যাবসিত। 

যদি বল যে, বিগ্রহ বান দেবগণের কর্মমলিঙ্গ হেতু এককালে 

নান যাগে সন্নিধান সম্ভব হয় না? সুতরাং দেবতার! শরীর ধারী 

হইতে পারেনা) ইহার উত্তর এই যে তাহাতে কোন দোহস্সি' 

না। কেননা তাহারা কেবল “সত্যসঙ্কল্প মাত্রত্ব” রূপ দিব্য পেহ 

বিশিষ্ট; সুতরাং এই দেছের উক্তরূপ প্রশ্ব্ধ্য-বিশেষ-যোগে পরিচ্ছিনন 

কর্মািত্ব নাই। অতএব তাহাদের অনেকরূপ প্রতিপত্তির বা 

কায়বুহ প্রাপ্তির সম্ভব হয়; অর্থাৎ যুগপৎ অনেক ভোজনে শক্ত, 

এক হইস্াও অনেকের যাগে সন্িধানে ও অনেকের নমস্কার 

ক্রিয়ায় শক্ত, ইত্যাদি রূপ নানাবিধ ব্যবস্থার বা! যুগপৎ অনেক 

শরীর প্রাপ্তির সম্ভব হয়। শ্রুতি স্থৃতি হইতেও ইহা জান! যায়। 

“স যদ্দি পিতলোককামে! ভবতি তম্ত সম্বল্লাদেব অস্ত পিতরঃ 

সমুপতিষ্ঠস্তি।* ইত্যাদি শ্রুতি। “সঙ্কল্লাদেব তচ্ছ।তেঃ*। (ব্রহ্ম 

সুত্র ৮1৪৪ )। অর্থাৎ মুক্তজীব সতা স্বল্প? সঙ্কর্প মাত্রেই তাহার 

অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। কোন নিমিত্তাস্তরের আবশ্তক হয় না। 

অতএব চানন্তাধিপতিঃ* (ব্রহ্ম হুত্র ৯1818 )। যে হেতু মুক্তজীব, 

সত্য সঙ্বল্প বা সত্য কাম, এজগ্ত তাহার অন্ত অধিপতি নাই) 
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লে স্বাধীন ও কামচারী। “তেষাং সর্বোধু লোকেধু কামচারো! 
ঈউবতি””। আরতি। 

“জগৎ ব্যাপার বর্জং প্রকরণাদ সন্গিছিতত্বাচ্চ"। (ব্রহ্মসত্র 

১৭৪1৪ )। ব্রহ্ম লোকগত মুক্ত জীবাদির বা দেবাদির জগৎ 

স্ষ্টি বিষয়ে স্বাতন্ত্রা বা এশ্বর্ধা, মর্থাৎ স্বয়ংপিদ্ধ শক্তি, না থাকিলেও 

পন্বকীয়* ভোগমোক্ষ বিষয়ে স্বাতন্ত্রা ব শ্রশ্বর্য্য আছে। জগৎ স্থষ্টি 
ব্যাপার নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত ঈশ্বরেরই ; অন্তের হইতে পারেন1; 

কেননা তিনিই কেবল "ন্বয়ংসিন্ধ শক্তির” আধার,এবং এই শক্তিরই 

*প্রশাঁদনত হইতেই (প্ভীষ ম্মাৎ বাতঃ পৰতে* ভয়ে বাত বহিতেছে 

ইতাদি ) “জগৎ ব্যাপার” অনুষ্ঠিত হয়। তবে, মুক্তের| সেই 

ঈীশ্ববের সত্য নংকল্লাত্মিকা শক্তির আশ্রয়ে ইচ্ছা! মত স্বকীয় 

বভাগৈশ্বর্য লাভ কবিতে পারে। ইহাই ভা বার্থ। 

দেবাদি শন্দের অর্থের (ব্রন্ধত্ব প্রাপ্ত স্বরূপত্তের ) সহিত বৈদিক 

শপ্দেরই, অর্থাৎ নিত্যার্তি বাচক মুখা নিমর্শ মাত্রভৃত “স্ফাটাখয” 

প্রশাসনরূপ আদিজ্ঞানের প্রবর্তন বোধক “পরমাত্মার্থে” সাঙ্কেতিক 

সঙ্গ। বিশিষ্ঠ “বেদ” শবেরই, নিত্য সধন্ধ। তজ্জন্ত দেবাদি শবের 

অর্থের অনাদিত্বই সুচিত হইম। থাকে । অতএব দেবাদির শরীর 

স্বীকার করিলে, তাহাদের কন্ম বিষয়ে বিয়োধ না হইলেও, 

তাহাদের অনাদিত্ব বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়; অর্থাৎ তাহাদের 

অনিত্যত। দোষ প্রাপ্তি হয়। যেহেতু পুর্বোস্তরূপ বৈদিক শবের 

সহিত তাহাদের (ব্রহ্ত্ব প্রাপ্ত স্বরূপত্ব হেতু ) নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং 

ইহাতে বৈদিক শব্দেও স্বতঃ গ্রামাণ্যের বারাধ আসে। ইত্যাদি 

পূর্ববপক্ষের উত্তবে কহিতেছেন যে, তাহাতে বৈদিক শব্দের অ প্রামাণ্য 

ংঘটিত হর না; কেনন! দেবার্দির এই “শব” হইতেই উৎপত্তি, 

অতএব উহার! বাস্তবিক “অনাদি” নছে। নিত্যাককৃতি বাচক 

শবধইতিচেন্নাতঃ 

প্রভবাৎ 
প্রতাক্ষাু 
মানাভ)২॥২৮] 

দেবতাদির 

বিগ্রহাদি মত্ত 
কন বিষয়ে 

বিরোধী না 
হইতে পারে, 

কিন্ত বিগ্রহা'দি 
মত্তবপ্ধারা দেখা- 

দির শব্দার্থাদির 
(রন্ত্ব-প্রাপ্ত- 

স্বরূপত্বের) 

আনিত্যতাহেতুঃ 
শবও অর্থের 

নিত্য সন্বন্ধাভাব 
বশতঃ দেবাদি- 



ব|চক নিত্য।- 

কুৃতি-বোধক 
আদিবিদ্যা! বা 
সুখ্যবিমর্শ মাত্র 
ভূত” প্রশাস- 

নার্থক” বেদ 
শবে, অর্থের 
বিয়োগ হেতু 
প্রমাণের 

বিরোধ হয়; 

ইত্যাদি যদদি 
বল তাহ ঠিক 

নহে; কেনন। 
এই বৈদিক 

শব্দ, অর্থাৎ 
সেই মুখ্য 

বিমর্শমাত্র ভূত 
প্রশাসননিমিত্ত 
“ক্ফোট"-স্বরাপ 

আদিজ্ঞানের 
প্রবর্তন,হইতেই 
দেবাদির 
প্রভব; ইহ! 
প্রতক্ষ (শ্রুতি) 

ও অনুমান 
(শ্বতি), এতছু 
ভয়ের গার! 

জান যায়। 

৯২৭ বেদান্ত তত্ব । 

"শব* হইতে আকৃতিবিশিই “ব্যক্তিই” জন্মে, আকৃতি জগ্মে না। 

জাতি বা আাক্কৃতি নিত্যন্বরূপেই বিরাজমান ; তদ্বিশিষ্ট বাক্তি 

জন্মিলে সে সেই নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে; তাহাতে সে 

জাতির বা আকৃনতর অনাদিত্বের কোনরূপ অপ্রামাণা সংঘটিত হয় 
না। উক্ত নিত্যারুৃতিবাচক “শব্দ” দেখাদি বোধক হওয়ায়, অর্থাৎ 

দেবাদি এঁ শব হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রহ্স্বরূপত্ব গ্রাপ্তরূপে ইহার 
সহিত সাক্ষাং সান্নিধাযুক্ত থাকানম্, দেবাদির ব্যাবহারিক বা 

প্রাকৃতিক অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়? অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়ে, ঘখন 

প্রক্কৃতি সমন্বিত ব! সশক্তিক ব্রক্ষ মাত্র থাকেন, তখন উহাদের বিল্য় 

হয় না) কেবল নৈমিত্তিক প্রঙয়ে, অর্থাৎ যখন নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম 

শক্তিসংবরণ পূর্বক নিগুণমাত্র প্রশাপনাত্মক “শব্দ” স্বরূপে বা 
বয়ংসিদ্ধ বিমর্শরূপ “আদি জ্ঞান" মাত্র-স্বরূপে, অবস্থান কেট, 

তখন উহাদের বিলয় হয়। নুতরাং দেবাদি-বোধক শবে এইরূপ 
অনিত্যত! দোষ নাই ; কেনন! দেবাদি বা মুক্ত জীব'দি গুণত্রয়ের 

সাষ্যাবস্থাবিশিষ্ট জীবচৈতন্তরূপিণী অব্যক্ত প্ররুতিরই অন্তভূতি 

মাত্র। স্ুতপ্রাং প্রলয়ে প্রকৃতি সহ বিরাঞ্জিত থাকায় উহ্থাদের 

অনিত্যতা দোষ হয় না। 

সশক্তিক ব্রহ্ম উপাদান কারণ) তাহার গ্রশাসনাত্মক আদি 

প্রবর্তনরূপ “শব” ব্যবহার বাঞ্জক নিমিত্ত কারণ। নম্তবাং 

প্রান্কৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্গত্ব-প্রাপ্ত দেবাদির বিলয় না হইলেও, 

নৈমত্তিক প্রলয়ে ব্রন্মশক্তিরও সংবরণ হেতু তৎশক্তির 'আশ্রয়ান্বিত 

মুক্ত জীবাদির ব! দেবাদির বিলয় হয়; কেনন! তখন সেই নিমিত্ত 

কারণ মাত্রভৃত প্রশাসনাত্মক “শব” মাত্রেরই অগ্তিত্ব কেবল থাকে । 
এই কারণে শ্রুতি "শষ পূর্ব্বিক! সথষ্টি” বলিয়! উপদেশ দিয়াছেন 3 
অর্থাৎ অগ্রে “শব” পশ্চাততদ্ুযায়ী “স্থষ্টি*” এইরূপ উপদেশ 



/ 
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দিয়াছেন। কোন বস্তু স্টি করিতে গেলে তহ্বাচক *শবা” বা 

*শবমর্শ” আগ্রে শ্মরথ করিতে হয়; ইহাই হইতেছে আদিবিগা| ব 

৭বোদ”। যেহেতু এই আদিবিগ্ণ। ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, কেনন! 

পৃথক হুইলে ব্রন্ষ-বিস্তা ভিন্ন স্বতন্ত্র অপর 'এক “চিৎস্বরূপত্ব*- 

রূপ বিদ্যা স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে এই বিষ্থা-প্রাপ্তি 

হেতু ব্রদ্ষে চিৎ শ্বরূপত্ব গৌণ হয়; সুতরাং ব্রঙ্গ জীববৎ গৌণ 

হন; অতএব তাহ! নভে, সেই বিমর্শজূপ আদিবিগ্যা বা “বেদ” 

তাহাতেই স্বয়ং পিদ্ধ। এইরূপ বিমর্শের ব| শব্ধের শ্মরণ বা 

উচ্চারণ দ্বাবা যে জ্ঞান বা প্রতাভিজ্ঞা জন্মে তাছাই হইতেছে 

*ল্ফোট*, যাহা হইতে প্রশাসনরূপ আদি প্রবর্ধন সংঘটিত হয়। 

১ ইহা হইতেই এই বাক্স জগৎ। শ্রুত শ্ুর্ততে শব পূর্বিকা 

নক 

ক্র কথা জানা যায়। শ্রুতি প্রমাণ বিষয়ে অনন্তাপেক্ষী বলিয়া 
শ্রুতি প্রমাণকে পপ্রত্যক্ষ* বলে; এবং স্মতি প্রমাণ বিষয়ে 

অন্তাপেক্ষী বলিয়! স্তিব প্রম'ণকে “অন্ুম।ন* বলে। 

পএতদিতিহবৈ দেবান্ "ন্যগৎ। সমনসা বাচং মিথুনং 
সমভবৎ* ইতাদি শ্রুতি 

«আনাদিনিধন। নিত্যাব! গুস্যষ্ট। সয়ন্তুবা, 
আদৌবেদময়া দিব্য! যতঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়ঃ 
নামরূপেচ ভূহানাং কন্মনাঞ্চ প্রবর্তনং, 

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্্মমে সমহেশ্বরঃ 1৮ 
বিষুঃপুরাণ। 

পূর্ব্বোক্তরূপে *বেদ” শব্দের নিত্যাককৃতি বাচিত্বের অৰিরোধ 

প্রতিপন্ন হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে উহ! সেই “মুখ্য প্রশাস্তা” সকলের 

চি ব্রহ্ষকেই উপলক্ষরূপে ম্মরণে আনায়, উহার নিত্যত্বও দিদ্ধ 

“হইয়া থাকে। 

অতএব 
নিত্যত্বং ॥২৯। 
অতএব বৈদিক 
শব্দের নিত্যত্বও 

সিদ্ধ হয়। 



সমাননামরূপ 
তাচ্চাবৃতীবপা 
বিরোধোদর্শন[ৎ 
স্মৃতেশ্চ ॥০। 
কল্লাবসানে 

(প্রাকৃতিক 

প্রলয়ের অব- 

সানে) পুনঃ 
সটিকালে 

জায়মান বস্ত 
সকলের সদৃশ- 
নামরূপের 

সংস্|ন-রূপ 
বীজভূত 
সংস্ক।রের 

অবস্থিতি হেতু, 
আতান্তিক 

ধংস ন৷ 

হওয়ায়, তজ্জম্য 
দেবাদি-শবদা- 
খের নিভাতার 
বিরোধ হয় 

ন|। দৈনন্দিন 
সৃষ্টি পূর্ব সৃষ্টির 
অনুরূপ, ইহ 
দেখ। যায়, 

এবং স্মতিতেও 
পাওয়া যায়। 

৯২৭ বেদাস্ত তত্ব । 

বিবিধ নাম রূপাদি ঘুক্ু সাংক্কেতিক অর্থাদি বিশিষ্ট, বিগ্রহাদি 

বোধক «শবাদি” ( অর্থাৎ বেদনামক শান্ত গ্রস্থা্দি) উক্ত *বেদেরই* 

সেই অবিশেষ সাঙ্কেতিক অর্থেরই বিশেষনূপ ব্যাবহারিক, 
সাঙ্কেতিক অর্থাদ্ি বিশিষ্ট, তত্বজ্ঞাপক উপচারাদি মাত্র। 

যেহেতু 'প্রার্কৃতিক গ্রলয়ে নিখিল প্রপঞ্চরূপ প্রাক্কৃতিকচ্ছন্দ 

সেই নিত্যাককৃতিবাচক প্বেদ* শব্ধ বাচা আদি পিগ্যারূপ অবিশেষ 

স্বরূপ পর ব্রন্মেলীন হইয়া বীজভূত ভাবে তৎশক্তি সমন্বিত ক্রমে 

অবস্থিতি করে; সেজন্তঠ ইহার আত্যন্তিক ধ্বংস হয় মা। 

স্থৃতরাঁং পুনরাবর্কের সময় কলীয় সৃষ্টি পুর্ব স্বষ্টিব সদৃশ নাম- 
রূপাদ্ি বিশিষ্টরূপে আবিভূতি হয়। ইহার উপম! এই যে, দৈনন্দিন 

স্থষ্টি | জাগ্রত স্থষ্টি যেমন পুর্ব জাগ্রতের সদ্ূশ নামরূপ বিশিষ্ট 
সেইরূপ তৎ তৎ কল্লীয় স্থষ্টি পূর্ব কলীয় সৃষ্টির সদৃশ না 

বিশিষ্ট। অতএব দেবাদি শব্দার্থের নিত্যতার বিরোধ হয় না। 

সুপ্ত পুরুষ বা নিগুণ পবব্রক্ম বখন প্রবুদ্ধ হন, অর্থাৎ “ঈক্ষণ” 
করেন, তখন তীহাব এই স্বয়ং সিদ্ত শক্তিরূপ ঈক্ষণ মাত্র “প্রাণের” 

বিক্ষেপ হইতে, জলিতাগ্নি হইতে স্ফক্ঙ্গের হ্যায়, “দেবাদি 
সংজ্ঞিতা জীবটৈতন্তরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির” এবং এই প্রকুতি 

হইতে, লোক সকণের, উদ্ভব হয়। গওকুতির গুপত্রয়ের সাম্য 

ভঙ্গে, গুণা'দর উহাদের ভূষাদিরূপ উপাধিতে ন্ানাধিক রূপ 

তারতম্য বিশি্ সমাবেশ হেতু, প্রকৃতি জাহ মনুষ্যাদি হইতে তৃণ 

প্রস্তরাদি পর্য্যন্ত সকল জীবের “জীবন* পমান হইলেও, উহাদের 

উপাধি বা জড়ত্বের তারতম্য হয়; অর্থাৎ জ্ঞান রখর্ধয ও ক্ষমতার 

তারতম্য হয়। জীবাি কল্পান্তে পূর্বকৃত ধর্মাধন্্মাদি সহ বীজভূত 

হস্কার ভাবে বর্ষে অবস্থিত থাকিন্া, সেই সেই রা 

ফলাম্ুসারেই, পর পর সৃষ্টিতে পূর্ব স্থ্টির অনুরূপ ধর্মাদি বিশি 



& 

এ ১ 

প্রথম অধ্যায় । ১২৩ 

ভাবে অবিভূত হইয়া থাকে। শ্রুতি ন্বতিতেও ইহ! জ্ঞাত 

হওয়া যায়। 

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, সএঁক্ষত লোকান্ু স্থজাঃ। 

যে ত্রহ্দাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিশোতি তট্মৈ 
তমিতি। স্ষ্ধ্য চন্দ্র মসৌ ধাতা বথাপুর্বমকল্লয়ৎ। 

ইত্যাদি শ্রুতি। 

ভব! নেক শিষ্যতে শেষ সংজ্ঞঃ ৷ 

ইত্যাদি স্বৃতি। 

এখন বুঝ! গেল যে, কুস্তকার যেমন পুর্ব ঘটাদির আকৃতি- 

বিমর্শরূপ পূর্বাবিগ্ভা অনুসারেই পরবস্তী কালে ঘটাদির স্থষ্টি করেন, 

ঈশ্বরও নিত্যাকৃতিস্বূপ আদি-বিছ্বা অন্ুসারেই পর স্যষ্টিতে 

ঘটাদির সৃষ্টি করেন। জাব কুস্তকার এ বিছা স্বতন্ত্রতঃ প্রাপ্ত ; 

কিন্তু ব্র্মে এই বিছ্ভা স্বয়ংসিদ্ধ; অর্থাৎ তিনিই নিত্য চৈতন্তরূপে 

প্রকাশক ও “আদিবিস্যাস্রূপ মুখ্য বিমর্শ মাত্র ভূত প্রশাসক, এই 

উভয় স্বরূপ বিশিষ্ট প্রত্যগাত্া পরমাতআ্ৰা। তাছার স্বয়ং সিদ্ধ 

শক্তিরূপ ঈক্ষণের সান্নিধ্য মাত্র ভূত বিক্ষেপ মাত্র হইতেই “দেবাদি 
সংজ্ঞিতা,» গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থ! বিশিষ্ট, নিত্যাকৃতি বাঁচিক! জীব 

চৈতন্তরূপিণী “কারণ শরীর স্বরূপিনী* জগজ্জননী সনাতনী অবাক্ত 

প্রকৃতি । সুতরাং দেবাদ্দির বিগ্রহ বত্ব সত্বেও দেবার্দি বোধক 

নিত্যাকৃতি বাচক “বেদ” শর্ষে কোন বিরোধাপত্তি হয় ন1। 

সুতরাং দেবাদ্দিরও স্মরণাদি কর্মে অধিকার আছে ৭ গীতায় ও 

আছে ওঃ 

“তমেব চাস্চং পুরুষং প্রপছ্ে 

যতঃ প্রবৃত্তি গ্রস্থত। পুরাণী” । 



মধ্যাদিব, সং- 
ভবাদ নর্ধকারং 

জৈমিনি: ॥৩১ 
জৈমিনির মতে 

মধু বিছ্যাদিতে 
( আদিত্য 
তেজাদি গ্রহণে 
বা ভোগে) 

দেবাদির আধি- 
কারের অভাব 
হেতু ব্রন্ম- 
বিদ্যায়, অর্থাৎ 
স্মরণাদি কন্মে। 
তাহাদের আধি- 
কার থাকিতে 
পারে না। 

জ্যোতিষি 

ভাবাচ্চ ৩২1 

কেবল “ফলা - 

ভাব” বশতঃ 

৬১২৪ বেদান্ত তত্ব। 

ধাহা হইতে ( অর্থাৎ ধাহার প্রবর্তন হইতে ) এই পুরাণী 
( চিরস্তনী অর্থাৎ অনাদি) প্রবৃত্তি, অর্থাং অব্যক্ত প্রকৃতিরূপিণী' 
“পংসাগ প্রবাতত”, বিস্তৃত; হইয়াছে) সেই আগ্ পুরুষই ( অর্থাং 

স্ার্থে মায়া দ্বায়। সগুণ ভাব প্রাপ্ত পুরুষ পরমাত্মাই ) অন্বে্টবা | 
ছান্দোগ্যে আছে, “অসৌ বা আদিত্যোদেব-মধুঃ ছেবে 

তিরশ্চীনং বংশঃ পঞ্চ দেবগণা শ্বমুখ্যেন মুখেন অমৃতং দু ব 
তৃপ্যন্তীতি”। আদিত্যের ছ্যুলোকে অবস্থিত হেতু, আদিত্য 

দেবগণের মধু, অর্থাং সর্ব তেজের আশ্রপ়। ছালোক এ মধুর 

আধার বংশ। আদিতোর মধুরূপ রশ্মি পঞ্চ দেবতা আপনাদের 

মুখ্য মু দ্বাব। গ্রহণ করিয়া, এ রশা দ্বারা প্রাপ্ত পঞ্চ "অনুতরূপ* 

রদ পান করিয়া, ভূপ্তিলাভ করেন। বন্ধু, রুদ্র, আদিত্য, মরুং 

ও সাধ্য ইহারাই পঞ্চ দেবতা। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বাধা ৫ 
ইহারাই পঞ্চ অমৃত । হুর্য্যের মধুত্ব খগ বেদাি কথিত কল্প নির্টীগছ 

ও রশ্মি দ্বার! প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিন্না অভিহিত । 

লৈমিনির মতে, দেবাদির «মুখা স্বরূপত্ব* কথিত হওয়ায়, 

তাহাদের মধ্বাদি বস্তায়, , অর্থাৎ আদিত্য হইতে মধুরূপ তেজ ব 

শক্তি গ্রহণে ব! ভোগে, অধিকার নাই। তাহাদের মিদ্ধতা হেতু 

হার! মুখ্য শক্তিক অবস্থায় 'অবস্থান করে; সুতরাং “ফপাভাব” 

বশতঃ তাহার। তাহাদের তভোগাদি নিমিত্ত অন্ত দেবতার বা 

ব্রদ্মের মুখাভাপেক্ষী নছে। উহার! নিজেরাই উপাস্য, তজ্জন্ত 

ফগাভাব হেতু উহারা উপাপক হইতে পারেনা; অর্থাৎ উহার! 

নিজেরাই “মুখ্যতা” প্রাপ্ত হওয়ায়, উহাদ্দের অভিমানভূত পরিচ্ছন্ন 

স্মরণাদদদি "গীঁণ” কর্মে অধিকার থাকেন! । 
*তন্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি”, এই বচনোক্ত “জ্যোতি” শব 

“আত্ম” অর্থে ব্যবহৃত হইলে, দেবগণ মুখা স্বরূপ হন , এবং উহ 
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“জেযোতিঃ [পগুপ-বাঁচক হইলে, অচেতন সত্ব বিশিষ্ট হন; অর্থাৎ নহে, জ্োতিঃ 
পদার্থেরও ব্রহ্ম 

ড় মাত্র হন। সুতরাং উভয় রূপেই তাদের ব্রহ্ধবিদ্তায় বিদ্ভায় অধি- 
অধিকার থাকিতে পারেন1। কার সম্ভব হয় 

ভগবান বাদরারণের মতে দেবাদির ব! মুক্ত জীবাদির মধ্বাদি না। 
বিগ্তায় অধিকার 'আছে। কেননা উহ্ছারা অিদ্তা মুক্ত হইলেও, ভাবস্তবাদরার- 

উহাদের সত্য সঙ্কল্লাত্মক ভান, অর্থাং আমি আছি (1৭৮7) গৌহস্তিহি 1৩৩। 

এইরূপ সপ্ভাব মাছে ; এই ভাবগ্রস্তরূপেই হারা নিগুণ বা মুখ্য ই 

চিৎ মাত্র স্বরূপ নহে, সগুণ সত্বাধিঠিত গৌণত্ব যুক্তই থাকে । তাই মধ্বাদি বিছ্যায়ব। 
উহ্া্দেব সংকল্পশক্কিরর বশ-বর্তিতা হেতু “দিব্য শরীর-বত্ব* এবং ম্মরণাদিতে ভাব 

্ অর্থাৎ অধি- 
তক্ষন্থ অর্থিত্বাদি সম্তব হয়। সুতরাং তাহার! পরিচ্ছিন্ন বিষয়ভৃত কারসন্ব 

শ্মরণার্দি কর্মে অধিকারী বটে। আছে। 

উহাব' ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও, নিগু ৭ চিতমাত্র ব্রহ্ধ শ্ব্ূপের 

্রীক্ষণের অধীনে, সংশ্বরূপে সম্করগ্রস্তভানে অবস্থিতি করে। 

উহার! নৎঘ্রূপত্ব প্রাপ্তি হেতু ব্রহ্ম সান্নিধ্য মাত্র পায়, কিন্ত মুখ্য বা 

সবব সঙ্কল্লাদির অতীন্ক নিগুণ স্বরূপত্ব পায় না। অবিদ্া-মুক্তি 

বশনঃ, প্রাকৃতিক ভাবের দূরীকরণ যোগে, মুখ্য ব্রদ্ধ শক্তির আশ্রয়ে 

সতা সংকল্প মাত্র-ভূত চিৎ বিগ্রহ রূপে সতভাবগ্রস্ত থাকা হেতু, 

উষ্াব। ব্রহ্ষশক্কির বিক্ষেপাত্মক বিক্ষদ্ধাবন্থ প্রারুৃতিক তাবের 

সহিত সমাকর্ষ যুক্ত না হইয়া, শ্বাবস্থ সং-শ্বরূপ ব্র্দের সহিতই 
সমা কর্ষ যুক্ত হুইয়!, তৎ প্রতি লিগ্না বশিষ্ট থাকে । তাই উহাদের 
ব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা সমুদ্ভূত হয়। এই রূপেই উহাদের ম্মরণাদির 

বা উপাসনাদির প্রসঙ্গ পিদ্ধ হয়। 

আবার জৈমিনি বলেন আদিত্যাদি দ্যোতিঃ-পদা জড়পিও 

মাত্র, সৃতবাং তাহাদের স্মরণাদিতে অধিকার থাকিতে পারেনা। 

উইঠাব উত্তর এই যে, জড়ত্ব উপাধি মাত্র; সকল পদার্থেই সেই 



স্টনান্ত তদনাদ্র 
শ্রবণাতদাদ্রব- 

ণাঁৎ হৃচ্যতেহি 
॥৩৪| 
অনার বাক্য 

শ্রবণে জান 

শ্রুতির শেক 

হইয়।ছিল ; 
সেই শোকে 
অভিভূত হও- 

যাতেই তাহাকে 

শুদ্ধ বলা হই- 
যাছে। বাস্ত- 
বিক সে শুক্র 
নহে ? সুতরাং 
সেব্রন্গ বিদ্যার 
অধিকারী । 

বেদান্ত তত্ব । 

জড়ত্বের অন্তরালে চেঙনের প্অনুপ্রবেশ* আছে; তবে সত্বাদি 

গুণার্দির নৃানাধিক্যরূপ তারতম্যানি বশতঃ জড়ত্ব কোথাও কম, 

আর কোথাও বেশী, ইহাই মাত্র প্রভেদ। ব্রদ্দ ভিন্ন আর কিছুঈ 
সম্পূর্ণরূপে জড়ত্ব মুক্ত নহে; মুক্ত জীবও সত্য সম্বল্প মাত্রত্ব রূপ 

উপাধি যোগে হুস্মাদপি সুক্মরূপ (71791010617 817)%1] ) জড়ত্ব 

যুক্ত থাকে; আবার মৃত্-প্রস্তরাদিও অত্াধিক (17)2)1610 

076৮ ) জড়ত্ব বিশিষ্ট বলিয়াই “চেতনান্থ প্রবিষ্ট” হইয়া ও, অর্থাৎ 
অন্তঃসংজ্ঞা বিশি্ হুইয়াও, জড় মাত্র বলিয়াই অভিহিত হয়। 

সথৃতরাং ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, নিখিল জগতের সকল 
বস্ততেই “ভাব”, অর্থাৎ চেতনরূপ সপ্ভাব, আছে; তজ্জন্ত ইহাদের 

সকলেরই ম্মরণারদিতে অধিকার আছে। পচেতন* নামক বস্তুতে 

এই “ভাব” পরিশ্ফুট ; “জড়” নামক বস্ততে ইহা শ্ফুট নহে; 
এই মাত্র প্রভেদ। জড়ে অন্তঃসংজ্ঞ! থাকিলেও, উহার “ভাট। 

প্রকাশের” সামর্থ্য নাই ; সেই জন্তই “জড়” শবের প্রদ্ধোগ । 

ব্রহ্ম বিস্তার অধিকার সম্বন্ধে আলোচন। উপলক্ষে সামাজিক 

গ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 

এই স্ুত্রে বুঝাইতেছেন যে শ্রুতি মতে শূত্রের ব্রহ্ম-বিস্তায় 

অধিকার নাই। তবে যে ছান্দোগ্যে, রাজ! জান শ্রুতিকে রৈঙ্ক ষে 

পশৃগত শব দ্বারা সম্বোধন করিয়াও ব্রহ্ধ বিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন 

বলিয়। কধিত, তাহার কারণ এই যে, সেই আখ্যায়িকায় হংদ 

রৈষ্ককে জান শ্রুতি হইতে অধিকতর বিদ্বান আখ্যা 'প্রদান কর! 
বশত, সেই অনার হইতে তাহার অদ্রবণ হেতু, অর্থাৎ শোক 

টি হে ্রন্ধজ্জ বৈশ্ক তাহাকে “শু.” (শুদ্র) বলিয়। সন্বোধন 
ন। প্রকৃত পক্ষে তিনি শুদ্র নছেন। তামমিক ভাব যুক্ত 

ওয় বশতঃই ব্রঙ্গজ্ঞানী রৈহ্ক তাহাকে শুদ্র বলিয়াছিলেন। 

১২৬ 
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সম্বর্গ বিস্তার বাক্যাবশেষে পরবর্তী বাঁকে চিত্ররথ-বংশীয় 

ক্মভিপ্রতারি নাম ক্ষত্রয়েব সমভিব্যাহারে তাহার একব্র ভোজন 

রূপ চিন্ধ দ্বারা তাহার ক্ষত্রিত্বই নিণাঁত হয়। স্মতরাং তিনি 

শৃদ্র নহেন। 

তিন বর্ণের সংস্কারের উল্লেখ ও শুর্রের সংস্কারের অভাব কখন 

হেতু, শৃদ্রের ব্রদ্ধ বিস্তায় অধিকার নাই; কেননা সংস্কার, অর্থাৎ 

উপনয়নাদ্দি, ন। হইলে ব্রহ্ম বিষ্ভায় অধিকার হয়না। ইহা শ্রুতি 

হইতে জান! যায় । 

ছাঁন্দোগো এক আখ্যায়িকায় আছে যে, গৌতম সতা কাম 

জাবালের উপনয়ন সংস্কারাদিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাহার গোল্র 

জিজ্ঞাস! করিলে, দে গোত্র জানেনা বলায়, তাহার এইরূপ 

ব্রাহ্মষণেরও আদর্শ যোগ্য সত্যবাদিত্ব হেতু, সে যে শুদ্র নহে ইহাই 

গ্বারণ করিয়। তাহার সংস্কারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহ 

হইতে বুঝ! যায় ষে, ব্রাঙ্গণার্দি তিন বর্ণেরই সংস্কারাদিতে অধিকার 

আছে, কেবল শৃদ্রের নাই। 

শ্রুতি বলিয়াছেন, *শুদ্র গমনশীল খুাশান স্বরূপ, তাহায় সমীপে 

বেদ অধায়ন করিবে না! সে পণ্ড তুল্য, তজ্জন্ যজ্ঞের অনধিকারী*%। 

এইরূপে বেদ শ্রবণার্দির প্রতিষেধ থাকাতে, শুদ্রের যে বেদে 

অধিকার নাই তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । অবশ্তই শ্রবণে প্রতিষেধ 

বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অধ্যয়ন ও অর্থ গ্রহার্দি ষে কথনই সম্ভবিত 

নহে, তাহাতো! নিশ্চয় ; এইন্ত শুদ্রের পক্ষে তৎসমুদাগ প্রতিষিদ্ধ 

হইয়াছে । পুরাণেও ইহ! জানা যায়, যথ1,_ 

*নাগির্নযজ্ঞঃ শৃত্রন্ত তৈবাধ্যয়নং কুতঃ | 
কেবলমেবতু শুশ্রাধা ত্রিবর্ণানাং বিধীয়তে । 

২৮ বেদাক্ষর বিচারেণ শুদ্রঃ পততি ততুক্ষণাশ্ড ॥৮ 

ক্ষত্রিয়ত/বগতে 
শ্চোমতরত্র চৈত্র 
রথেন লিঙ্গাৎ 

|: ৫| 

উন্তরত্্র শ্রুতি- 

দ্র! চেত্ররথের 

সমভিব্যাহারে 

তাহার ক্ষত্রয়- 
তই জ্ঞাপক চিহ্ু 
নিণাত হওয়াতে, 

তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই 
প্রতিপাদিত 

হয়। 

সংস্কার পরামর্শ! 
ত্তদভাবাঁভিল।- 

পাচ্চ ॥৩৬| 
সকার ( ডপ- 

নয়ন ) না হইলে 
ব্র্মবিচ্যায় অধি- 

ক।র হয়না, 

এইরূপ কখন 
হেতু এবং শুর 

পক্ষে এই 

সংক্কারভাবে র 

অভাব কথন 

হেতু শৃড্রের 

ব্রন্মাবিচ্যয় 

অধিকারনই। 

তদভাব নিদ্ধা- 

রপেচ প্রবৃস্তেঃ 

৪৩৭| 
সত্য কামের 

শূদ্র হাভাব 
জানিয়্াই গৌতম 
তাহাকে সংঙ্গার 

4; 



দিতে প্রবৃত্ত 

হইক্সাছিলেন । 
শ্রবণাধ্যয়ণার্থ 
প্রতিষেধাৎ 
স্মৃতেশ্চ 1৩৮1 
€ বেদ শ্রবণ, 

অধ্যয়ন ও অর্থ 
গ্রহ করিতে 
শুদ্রের নিষেধ 
আছে; ইহ। 
স্মতিতেও জান! 
যায়। 

১২৮ দেবাস্ত তত্ব । 

এই সমুদায় উক্তির বিশেষত্ব এই যে, আর্য্যের! (শ্রুতি সমুহ ) 

অনাধ্যদেরে শূদ্র বলিতেন; এবং তাহাঞ্জেরে তামসিক বৃত্তি 

সম্পন্ন পণ্ড তুল্য জ্ঞান করিয়াই তাহাদেরে বেদ বিগ্তার বা কোন 
উপাসনাদির অধিকার স্বীকার করিতেন না। 

সাম্প্রদায়িক শান্জাদির মতে উক্ত বচনাদির এইরূপ অর্থ 

হইলেও দার্শনিক মতে ভাবার্থ এই যে, ছবিস্তাভাবের তামসিক 

গুণাদিজাত কশ্বসভূত জড়ত্বই হইতেছে “৩৮৮ শবে অভিজ্ঞাত। 

শুচ. (ড্রবণ )+ধে+রকৃন্শুদ্র। এই জড়ত্ব হেতু এইক্প 

( ভূত সমষ্টিবূপ ) জীবারদির ব্রদ্মের পন প্রবেশ” জনিত অন্তঃ সংজ্ঞা 

থাকিলেও, ইহ? তমসাবুত থাকায়, উহাদের ম্মরণ চিন্তনাদি দ্বারা 

"ভাব প্রকাশের” সামথ্য হয় না। শুদ্রকে এইরূপ জড় পদার্থের 

ভুল্যরূপে উপম! বিশিষ্ট করিয়া, উহার অনামর্থয কথন দ্বারা এইরুপ 

ভাবার্থ প্রতিপার্দিত করিয়াছেন। শ 

এখন অবান্তর প্রসঙ্গ সমাপন করিয়া আবার প্ররূত সমন্বয়ের 

বিষয় কহিতেছেন। প্রাণ শব্দে আম্নাত বভ্র বায়ু ও ঈশ্বরের 
মধ্যে ঈশ্বরই প্রাণ শব্ধ বাচা; এবং বজ্র ও বায়ু রূপকার্থে 
সেই প্রাণেরই প্রকরণরূপে ব্রহ্গপর বলিয়াই যে বোধ্য, তাহাই 

বিচার করিতেছেন। 

ইতিপূর্ব্বে বুঝিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন স্বরূপত্বরূপ জীবের 

পরিচ্ছিয্নতা হেতুই ভীবাদির স্্রণে সেই নিত্য বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন 
প্দহরাক1শ” পরমাত্মরই প্রাদেশ মাত্রত্ব ব! কাল্পনিক অধুত্বাদি 

কুচিত হয়'। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সেই অস্তরাকাশরূপ 

প্্ছরের” হৃরমানানুলারে এই প্রাদেশ মাত্রত্ব বা ক্ধণুত্ব, এবং লেই 

অণুত্বের ভাব বিকারাত্মক »মষ্টিরূপ বহির্জগৎ ম্বরূপ তৃতা কাঁশের 

কিরূপে কোন নিয়ম বিশিষ্ট শক্তিদ্বার| সম্ভব হয়? কঠবলীতে %$ 
শক 
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আছে, "্যদিদং কিঞিৎ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিস্যতং মহদ্ তয়ং 

গ্ব্ং উদ্ভতং য এতদ্ বিছ্ঃ অমৃতান্তে ভবস্তি”। একমাত্র বজ্ত 

( বর্জয়ন্ অর্থাৎ নিয়মন করেন এই অর্থে বজ শব্দবাচ্য চিৎশক্তির 

আশ্রয় প্প্রাণের” প্রকরণ ), অর্থাৎ চিৎশক্তির আশ্রম স্বরূপ 

নিয়ামক প্রাণেরই প্নিয়মন শক্তি" সন্ভত ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান 

শক্তি, হইতেই এই জগতের যাঁভা! কিছু সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে? 

পেই বজজজই প্প্রাণ* ( চিত্শক্তির আশ্রয়রূপে সকলের নিয়ামক ও 

রক্ষক ), মহৎ (বিভূ ), ভয় (জ্ঞান শক্তির আশ্রয়রূপে প্রশান্ত ), 

উদ্ভত ( ক্ষিয়্া শ'ন্তুর আশ্রয়রপে গ্রকাশক ); এই প্রাণ সকলকে 

"কম্পিত ( গতিযুক্ত )উবা চালিত করিতেছে ( এই মুল শক্তি মূল 

কারণের উপাধিভূত “গতিশ্রূপে, অর্থাৎ অবস্থাস্তর রূপে, অভিব্যক্ত 

হইয়। জগৎ প্রকাশ করিতেছে ); যে বাক্তি এই প্বদ্রের” প্রকৃত 

শ্বরূপ অবগত হয় দে অমর হয়া থাকে । “বাঘুরেৰ বাষ্টিঃ সমষ্টিঃ* ; 

বায়ুই (ক্রিয়া শক্তির আশয় প্রাণেবই প্রকরণরূপ অদশ্ত ব্যাব- 

হারিক পদার্থই ) বাষ্টি সমষ্টি, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ও 

উভাদের সমঙ্টি। 

এইব্প পরমাণুদের “কম্পন” হইতেই জগতের অভিবাক্তি; কম্পনাৎ 8৩৯) 

এবং এই “কম্পন” ব্রন্মশক্তির আশ্রয় ম্বরূপ পপ্রাণের” প্রকরণরূপ জগতের কম্পন 

“বু” দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয় । অতএব ব্রঙ্গই মে “বজ্র । নী জ 

এখানে ত্বাৎপর্ধয এই যে, ব্রঙ্গের বজ্জের, বা চিৎশক্তির হেতু, ব্হ্ধই 

আশ্রয়রূপ প্রাণের, মায়িক উপাধিইৃত বিক্ষেপ জনিত *্অবিদ্যাগতিশ প্রাণী দনাগ 
রূপ অবস্থাত্তরযুক্ত কম্পন হইতেই তাহার প্বাঘুগ্রূপ ব্যবহারিক- 

ভাব-ভূত অবৃগ্ত-পদার্থ স্বরূপে প্রাদেশ-মাত্রত্ব বা অনুত্ব 

চিত) এই অণুত্বের সমষ্টি হইতেই, অর্থাৎ বাষ্টি-রূপ ভিন্ন ভিন্ন 

4 5] সমূহের সমষ্টি হইতেই, তাহার মহত্ব বা প্প্রকৃতি-রূপেশ 
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অভিব্যক্তি । স্থতরাং ব্রহ্গ-্বরূপ এই *বজই* কম্পনযোগে বা 

আণবিক-স্পন্দন 96০91775195 1075810) যোগে নিখিল জগৎ রূপে * 

অভিব্যক্ত ভয়। সুতব্বাং বুঝ! গেল যে, এই কম্পনই জইতেছে 

অবিস্তাগতি দ্বার! অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত প্রাদেশমাত্রত্ব বাঁ অণুত্ব; 

এই অপুস্বেরই সত্বাদিগুণ বিশেষিত অবিদ্ত। ভাবাত্মক গতি প্রকরণা্দি 
অর্থাৎ অবস্থাস্তরাদি, নানা ভূতাণ্দ রূপে অভিব্যক্ত । সুতরাং সেই 

“বছুরূপ” নিয়মনশক্কি-স্বদূপ চিংশত্তির বিক্ষেপাত্মক প্রবর্তন, 

ছইতেই, ইভার ভ্রিগুপ-ময়ী অবিগ্ভাগুণ বিশেষিত নানা-ভাব যুক্ত 

আগণগবিকষ্পন্দনাদির “ব্যছি এসসি” নানা বৈচিত্র্যমন্জ ভাঁব- 

বিকারা দরূপে, বিচিত্র জগৎ স্বরূপে, অভিব্যক্ত হয়। অত এব এই 
বজরূপ নিয়মন জাত “কম্পন” হইতেই নিখিল ভূতাদ্দির ব্যষ্টি 
সমষ্টি রূপ জগতের স্ষ্টিঃ এবং এইরূপে এই প“বজুই” জগৎ, 
চালনা! করিয়! গাকে। ন্তরাং “বজ,” শব্দে সর্ধবপাঁলকত্ব সব্ 
প্রশাস্তৃত্ব সর্ব-মোচকত্ব 1লঙগ বিশিষ্ট প্রাণ লংজ্ঞিত ব্রহ্মই বোধ্য। 

€ ১৬১১ স্বত্রের ভাব্য দ্রব্য )। 

এখন এইব্পে জগত প্রকাশের প্রকরণ কহিতেছেন । 

সেই শ্রতিতেই আছে । 

“নভএ সুর্ষোোভাভি ন চন্দ্র তারকে 

নেমাবিহ্যতো ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ ৷ 

তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ববং 

তন্ঠ ভাস। সর্ববমিদং বিভাতি । 

ভয়াদন্তাগ্রি স্তপতি ভয়াতপতি সুধাঃ | 
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বারুশ্চ সৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ। ” 
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যেখানে পর ব্রক্ষের অধিষ্ঠান সেখানে হুর চন্দ্র তারকা 

ধবহ্যৎ অগ্নি তেন্গ প্রভৃতি কাহার প্রকাশ নাই। তিনিই একমাক্র 
ভান্ত বস্তু) আর সকল ত্াহারই ভাতি প্রাপ্ত। তাহারই প্রভাতে 

সকলে প্রতিভাত হয়। তীাহারই “ভয়” হইতে, অথাৎ তাহার 

প্রশাসন হইতে, অগ্রি তেজ প্রদান করে, হৃর্যা তাপ প্রধান করে, 

এবং ইন্দ্র বাঁধু ও যম, এই পঞ্চম স্ব স্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। 
ইত্যার্দি হইতে বুঝ! যায় যে, বিছ্বাৎ তাপ আলো প্রভৃতি তেজাদি 

সেই “জ্যোতিংরূপ” মুখা ভান্ক বস্তব পরব্রক্ম হইতেই জাত, নিজেরা 

বন নহে। ুর্য্যাদি তাহা হইতে তেজাদি প্রাপ্ত। তিনিই 

মুখ্য জ্যোতি: : আর সব জোতিঃ পদার্থাদি তাহারই শক্তির 

আভাগাদি মাত্র। তীহার প্প্রশাসন” শক্তি মাত্র হইতেই, 

অর্থাৎ “বদ্ধ খ্য” চিৎশক্তি হইতেই, ইহার গতি প্রকরণার্দি রূপ 

পকম্পন* যোগে সেই মুখ্য জোতিরই এইরূপ আভাসাদির 

অভিব্যক্তি । সুতরাং এইবরূপে জ্যোতিঃ-শ্বরূপে দেই পদহরাখা” 

পরমাত্মাই ভূতাকাশ রূপ বাহ জগতের প্রকাশক হন। 

ব্রহ্মা জ্যোতিঃ*ববাচা, তেজাদি নহে । 

এই ব্ূুপেই যে তিনি নাম রূপাদি উপাধি-সমন্িত আকাশ- 

রূপে অভিবাক্ত, তাহাই কহিতেছেন। 

ছান্দোগো আছে "আকাশোহবৈ নামরূপয়ে! নির্বাহিতা 
তেষদস্তরা তদ্বন্দ তদমৃূতং স আত্ম”। আকাশ নাম রূপাদির 

নির্বাত রুৎ, অণণৎ আকাশ ভইতেই নামরূপ প্রকাশিত হইয়া 

থাকে। এই নামবূপ যে নাম রূপাদি বিহীন নিরুপাধিক 

"আকাশের" অন্তরে নিহিত আছে, তাহাই ব্রঙ্গ, তাহাই অমৃত, 

(এবং তাহাই আত্মা। এইন্ধপে কেবল নিগুণ নিরুপাধিক 

৯পরমাত্মাই তাহার সেই বজ্াখ্য চিৎশক্তি ঘ্বার! নির্বাহিত "কম্পন 

অতএব 

জ্যতিদ পঁনাৎ 
8৪০] 
অন্ববৃত্তি হেতু 
জ্যোতিং শব 

ব্রন্ধবোধক। 

আ কাশোহর্থা- 
স্তরাগি ব্যপ 

দেশ(ৎ 15১৪ 

্রঙ্গই আকাশ, 
কেনন! তিনিই 

নামরূপের 

নির্ধাহক ও 

নামর়প হইতে 
ভিন্ন ্  ঘটাকাশ 

নহে। 
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যোগেই, নামরূপাদি উপাধির নির্বাহ করিয়া ও, তাহা হইতে 

নিলিগত ভাবে ভিন্ন রূপে নিরুপাধিক থাকিতে পারেন। ভূতাকাশ 

তাহা পারেন । অতএব ব্রহ্মহই আকাশ শব্ধ বাচ্য। আবার, 

“অনেন জীবেনাত্মনানু প্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি* ) অর্থাৎ- 

আমি জীবরূপে অনুগ্রবিষ্ট হইয়।! নামরূপের স্থষ্টি করিয়া থাকি। 

এখানে ব্ঙ্গই জীবরূপে অন্ত প্রবিষ্ট হইয়া, জৈব প্রজ্ঞা-স্বরূপ 

উপলব্ধিদ্বার। ন'ম রূপের সৃষ্টি করেন, ইহাই বুঝা যায়। অতএব 

এই উভয় শ্রুতি হইতে বুঝ। যায়, আকাশ-শব্দাথ সেই নিত্যোপলন্ধি 

স্বরূপ পরমাআ্বারই লিঙ্গ শ্বরূপে, 'উপলব্ধিবই প্রকরণরূপে, ব্রচ্গ 

বোধক। সুতরাং প্রমাণ হইল যে, 'আকাশরূপ “উপলন্িরই” 
“অবিগ্ঠাগতি* নির্বাহিত “কম্পন, অথাৎ আণবিক স্পন্দন, 

হইতেই সেই গতি সমৃচ্ের ভাব বিকারাদিরূপ নামরূপার্দি উপুঠধ- 
সমান্থত জগতের অভিব্যক্তি হয়। ,সট 

“বিজ্ঞানময়” শব্দবাচা ব্রন্গের যে বিজ্ঞানম্বরূপত্ব হইতে অবিস্ত!- 

গতি-জনিত কম্পন বা আণবিক স্পন্দন দ্বারা জগতের আঁভব্যক্তি, 

তাহার ম্পন্দনের প্রকার যে কেমন, তাহাই কহিতেছেন। 

রা বৃহদারণ্যকে 'আছে, “কতমাত্মাইতি? যোহয়ং বিজ্ঞান ময়ঃ 
ক্ষ ও জীবে পুরুষঃ প্রাণেযু হগ্চন্ত্জর্যাতিঃ ন সমানঃ সন্নভৌ লোকান্ অনু- 

ভেদ নাথাকি- সঞ্চরতি * * * * সবা অগ্রমাত্ম। ব্র্ষ বিজ্ঞ/নময়ঃ * * * * অথ 
নপগ অকামর়মানঃ * * * * অস্ভেইপ্য ভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি”? অর্থাৎ 

ক্রান্তি হইতে সেই আত্মাকে? (উত্তর) ধিনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ, প্রাণ 

রক “ (ইন্দ্রিয়) সকলের মধ্যে হৃদয়ে, অর্থাৎ জৈব প্রজ্ঞাতে বা 

কেনন। বিজ্ঞান উপলব্ধিতে, অন্তর্জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন; অর্থাৎ এই ইন্্রিয়া- 

ময় জীবেরই দির ও প্রজ্ঞার অতিরিক্ত হইয়াও, এই সকলে *্অনুপ্রবিষ্ট* 
(জৈব প্রজ্ঞা- রি 

রূপ উপলব্ধিরই) সাক্ষিভূত চৈতন্ত-মাত্র অন্তর্জেযোতিরূপে বা স্বপ্রকাশ বস্ত দ্বরূপে! 



প্রথম অধ্যায় । ১৩৩ 

ইহাদের মুখ্য প্রকাশক হইয়া বিরাজ করেন। ( এইরূপে ) তিনি 

সমান হইয়া, অর্থাৎ বিকার রহিত বা গতিশৃন্ত হইলেও, ইহলোকে 

ও পরলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ মুখ্য প্রকাশক প্রাজ্ঞ 

পরমাত্ম! চৈতন্ধ মাত্র স্বরূপে নিত্যোপলব্ধিরূপে গতিশৃন্ত থাকিলেও, 

তাহার আভাসরূপ জৈব প্রজ্ঞারপেই তিনি গতি বিশিষ্ট হইয়া, 

ইহলোকে ও পরলোকে (1০ &74 £০) বিচরণ করিয়া! থাকেন। 

মেই এই আত্মাই *্বিজ্ঞানময়* ব্রহ্ম । তাহার ঈক্ষণ নিমিত্ত 
“কামরূপ” সংস্বল্লাত্মক শক্তি-বিক্ষেপ হইতেই এইরূপ জৈব 

প্রজ্ঞা বিশিষ্ট আভাসরূপ জীবাত্মার উদ্ভব হয়) কামশুন্ত হইলেই 

জীবাআ্মাই অস্তে অভয় (নির্বিকার) ব্রঙ্গ হয়; অথাৎ ব্রহ্ম 

স্বরূপত্ব পায়। 

অতএব বুঝা গেল যে, জীন ও ব্রক্দষে যে কচিং ভেদ বাপদিষ্ট 

হয়, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের হায় উপাধি-জনিত মাত্র। 

সেই উপাধির বিনাশ হইলেই, ঘটনাশে ঘটাকাশের সায়, সেই 

জাবের ব্রহ্মত্ব সংঘটিত হয়। পন্থধুপ্তো তাবৎ প্রাঙ্ছেনাতবনা সং 

পরিঘক্তোন বাহাং কিঞ্চন্ বেদ নাস্তুরং। উৎক্রাস্তো প্রাজ্জেনাআন। 

অন্বারূঢ উৎসর্জন্ যাতি।” শুুপ্তিকালে যখন সর্ব সংস্কারাদিসহ 

বুদ্ধি মূল অবিগ্যাতে, অর্থাৎ আত্মার বিক্ষেপ-শক্তি-স্বরূপত্তে, লীনা 

হইয়। থাকে, তখন সেই সংস্কার শাত্রাবশিষ্টা অবিষ্ভা আত্মা 

বিশ্রাম লাভ করায়, বুদ্ধি বৃত্তির অভাবে তাহাতে চিৎপ্রতিবিষ্বরূপ 

“ফলোদয়” হয় না; তখন জীবাত্মা পরমাস্মায় সমপরিঘক্ত ব! 

একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্তরাং তখন সে বাহ বা আন্থর কিছুই 

জানিতে পারেনা; অর্থাৎ সে সঙ্কল্প বিরহিত হয়; বা দৈব 

সুপলব্ধির গতিশুন্ত বিশ্রামরূপ (7০৪) স্থিতিমাত্র পার়। আবার 
উৎক্রান্তি সময়ে জীবাত্মা! পরমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, অর্থাৎ 

সুযুদ্ত ও উৎ- 
ক্রান্তি হয়। 
অর্থাৎ নির্বি- 
কার নিশ্চল 
পরমাম্মীর গতি 
নাইল্গততি তাহ 
হইতে অভিন্ন- 
রূপতাহার 
আভাসেরই 
হয়। 

(2.6. 16120- 

৮105 0 

[706)1101)), 



১৩৪ বেদান্ত তত্ব । 

তৎশক্তির অনুগত ভাবে চালিত হইয়!, তাহার বিশ্ামাবস্থ! তাগ 

করিয়া প্গমন* করে) অর্থাৎ জৈব উপলব্ধি স্থিতি হইতে “গতি” 

(0090107) যুক্ত হয়। অতএব ট্জৰ প্রজ্ঞারই এইরূপে সুষুগ্ঠি 

ও উৎক্রান্তি, অর্থাৎ “বিশ্রাম ও প্চালন” হইয়া থাকে ; অর্থাৎ 

" আণবিক স্পন্দন জীবাস্মারূপ আভাসের ব1 প্রজ্ঞারই ; পরমাত্মার 

নহে। সুতরাং এই আণবিক ম্পন্দনের প্রকার হইতেছে যে, 

ইহ প্রাজ্ঞ পরমাত্মার মায়-প্রতিবিশ্বিত স্বরূপ জৈব প্রজ্ঞাবূপ 

উপলব্ধিরই সুযুগ্তি উৎক্রান্তিরূপ নিবৃত্তি-প্রবৃত্তিগামী (10 500 179) 

গতি ব। অবস্থা ভেদ দ্বারা বিশেষিত মাত্র; এবং ইহাই মাত্র 

হইতেছে জগতের সৃষ্টির উপাদান কারণ! 

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকের! এ যাবৎ বৈদ্যতিক ম্পন্দনকে ই 

(61০০990) জগৎ স্যষ্টির উপাদান কারণ বলিম্ব। আসিতেছি” 1১ 

কিন্তু ভগং বিখ্যাত পণ্ডিত আয়ান্টিন্ বিশুদ্ধ গণিতধযোগে সে মত 
থণ্ডন করিয়! এই মতেরই যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। 

পভ অধিপতি, ঈশান, প্রশান্ত ইত্যাদি শব দ্বার! শ্রুতি পরমাত্মাই 

শব্দেত্যঃ৪৩| যে নিত্য চৈতন্তরূপে সাক্ষিমাত্র স্বরূপে জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, 

৯ তাহাই কহিয়ছেন। কেনন! সেই শ্রতিতেই আছে, “সব 

্রহ্মই প্রতিপন্ন অয়মাত্ম! সর্ধস্ত বশী সর্বেশানঃ সর্বস্তাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশান্তি । 

১০৬ যদ্দিদং কিঞ্চদ (যাহা! কিছু সবই তিনি) ন সাধুন। কর্ণাভূয়ান্ 

নিত্য চৈতন্ত (শ্রেষ্ঠ হন ) ন অত্রব! অপাধুন! কণীয়ান্ (হেয় হন) এব ভূতাধি- 

রূপে সাক্ষি পতিঃ, ইত্যাদি হইতে বুঝা যায় যে, মাহ! কিছু আছে পে সমুদার়ই 

এ তিনি, এবং তিনি সকলের অধিপতি, ঈশান, প্রশাস্তা, ইত্যাদি 

্রশান্তা, ঈশান, হইয়াও তিনি সে সমুায়ে নিলিপ্রভাবে প্লাক্ষিভূত চৈতন্ত মাত্র 
ইত্যাদি বলিয়। রূপে তাহাদের নিমিত্ত কারণ। আবার তৈত্বিরীয়কেও আছে, 
কথিত; তাহার 
আভাসই বা "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তাজনানাম্,* অর্থাৎ পরমাত্মাই সকলের অন্তরে 
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অনুপ্রিষ্ট হইয়া, তথায় নিগিগ্রভাবে সাক্ষিভৃত চৈতন্য মাত্র স্বরূপে দৈব প্রজঞাই 
*অবস্থান করিয়া, মুক্ত জ্ঞানন্নপে বা "বিবেকপ্-রূপে, সকলের শাদন রা 
ঝ| নিয়মন করেন। হইয়া, জগৎ 

অতএব প্রমাণ হইল যে, প্দহরাধা” নিত্যোপল্ধিদ্বক্ধপ প্রকাশ করে। 
পরমাম্্ীহ পূর্বোক্ত “পত্যাদি"শববাচা, সাক্ষিতৃত চৈতন্তমাত্র, 

সদৈকরদ, একজাতি বা “সামান্)৮(৫০708, 1511), বোধক, 

মুখ্য জ্যোতিঃরূপ নিমিত্ত কারণ। প্রাকৃতিক আভাদ বা তেজ 

মেই “সামান্তগ্রূপ মুখ্য জ্যোতিঃরই স্বভাব-সিদ্ধা শান্তর “মায়িক” 

বিক্ষেপাত্বক প্রকরণ (১১1)০95, 1000)-রূপ “বিশেষ” স্বরূপ 

উপাদান কারণ মাপ্র; এবং নামরূপাদি সেই প্রকরণেরই 

ব| "বিশেষেরই” ত্রিগুণময়ী অবিস্তাগতি-বিশেধিত কম্পনা দি-জনিত 

রঃ পরিচ্ছিন্ন "উপাধিসমূহ্শ (১১010169) মাত্র । 

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত। 



চতুর্থ পাচ । 

এই পাদ্দে কোন কোন শাখাতে দৃশ্তমান সংখ্যোক্ত প্ররুতি- 
বাচক শব্দাঞ্চিত বাকা সমূহের সমন্বয় বিচার করিতেছেন? 

কঠ বল্লীতে আছে, “ইীন্ত্রয়েভ্যঃ পরাহার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মন । 

মনসন্ত্ব পরাবুদ্ধি বুদ্ধেরাত্ম! মহান পরঃ। মহতঃ পরং অব্যক্তং 

অবাক্কাৎ পুকষঃ পরঃ। পুরুষাৎ নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা 

পর! গতি 1” 

অর্থারদদি বা ব্ষিয় সকল ইন্দ্রিয়াদি হইতে শ্রেষ্ট) "অর্থাৎ 

বিষয়াদি (11,807) তাহার্দেরে আকর্ষণ করে বলিয়। তাহার 

পগ্রহ” এবং বিষয়াদি “অতিগ্রহশ, অতএব বিষয়াদি তাহাদেস্গ) 

বা প্রধান্ভত। বিষয়াদি হইতে মন শ্রেঠঠ; অর্থাৎ ইন্দ্রিগর্থ 

ব্যবহাবের মনোমলত্ব বশতঃ মন এই অর্থাদির পর বা প্রধান 

ভূত; কেননা মন দ্বারাই বিষয়-ভোগ নিষ্পন্ন হয়। মন হইতে 

বুদ্ধি পর বা শ্রেষ্ঠ; কেনন! চঞ্চল মন নিশ্চয়াত্মিকা বা স্থিরসংকল্প 

রূপিণী বুদ্ধিরই গতিঘুক্ত প্রকরণ মাত্র। বুদ্ধি হইতে মহা নাত পর 
বা শ্রেষ্ঠ ; কেননা! ভোগোপ করণক্ষপ বুদ্ধি হইতে ভোক্ত! জীবাত্মা 

প্রধান ভূত; (সেই আত্মা মহান্্, যেহেতু সে সর্বপ্রথম জ্ঞানী 

হিরণাগর্ভ বুদ্ধির মুলভূমি এবং পরে পরিচ্ছিন্ন স্বরূপে প্রত্যগান্তরর্তি- 

রূপে দেহেঙ্জরিয়াদির স্বামী; অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্বেই সকলের 

অন্তিত্ব)। এই জীবাত্মা হইতে অবাক্ত পর বা শ্রেঠ ; কেননা 

এই অব্যক্ত প্রকৃতি কর্তৃক জীব নানা যোনিতে আকবিত হয়; 

অর্থাৎ সে “কারণ শরীর ”। অব্যক্ত হুইতে পুরুষ বা পরমাত্ বে 

পর বা শ্রেষ্ঠ; কেননা! পরমাত্মাই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুত্ত-চৈতন্য- 
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স্বরূপে এই সমুপায়ের সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে বিরাজমান থাকিয়া, 

ছাদের সকলেরই নিয়ন্ত। ও প্রবর্তক হওয়ায় ইহাদের প্রধান ভূত। 

এখন প্রশ্ন এই যে, এই “অব্যক্ত” শব্দ দ্বার! সাংখ্যের প্রধান 

বোধ্য কিনা? 

ন+বান্ত অব্যক্ত ; অর্থাৎ হুঙ্গ শরীর) এই অর্থে কঠাদির 

« অব্যক্ত” শব্দ আন্রমানিক বাঁ সাংখ্যোক্ত *প্রধান* বলিয়। প্রতীয়মান 

হয় বটে; কিন্তু এখানে তাহ! বলা যায় না; কেননা অনাক্ত শব্দ 
কথিত পুক্দোল্িখিত “রণরূপক-বিন্স্ত” শরীরের পর 

বা কাখণ ভূত রূপে শ্রেষ্ঠকেই বুঝাইতেজে, যেহেতু সেই ঞতিতে 

পুর্বে “আয্মশশীরাদির” বথাদিরূপে কল্পনা দই তয়। যথা, 

"আত্মানং রশিনং বিদ্ধি শবীর€ রগমেব5, বুদ্ধিং তু সাবগিং বিদ্ধিমনঃ 

প্রচ মেবচ। ইন্দ্রিযানি হয়াগ্ঠাভলি বিয়াং স্তেষুগোচরান্, আমেন্ছির 

মনোযুক্তো। ভেংক্েতাভ্ম নিখিযণত। ০ ০৯০ সোহধবনত 

পারং আগপ্রোতি তদ্িষ্ণোেই পরমং পদম্”। ইত্যাদি হইতে বুঝ! 

যায় যে, শ্রুতি শরীরকে রথবপে উপমিত করিয়া, তাঁহার মধ্যে 

মন বুদ্ধি ইত্ত্িয়াণি এই সমুদান্স বিকারাদি বিস্ন্ত করিয়াছেন, 

এবং আত্মাকে এই সমুগারযুক্ত ভোকু! বলিয়, পবে “ইন্জিয়েত্যঃ 

পরাহার্থ1” ইত্যাদি উক্তি দ্বার আত্মশবারাদির পর না উপরিস্থ যে 

তাই নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং এই্রূপে অশ্যক্তকে 

সর্বববিকাবাদির বাঁচভূত “কারণ-শরীর* রূপে "মহৎ জীবাদর* পর 

বা উপরিস্থ গৌণ প্রাধান্তবিশিষ্ঠ জীব-চৈতন্ত শুরূপ বস্ত বা প্রকৃতি 
বলিয়! বুঝাইয়াছেন। বগ-রূপে বধিত এই হন্দ্িয়াদি-সমন্থত 

আত্ম-শরীরাদ্রিরূপ উপাধি ধিনি জ্ঞান দ্বার! বশ বা তাঁদাত্মাজ্ঞানে 

য় করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্গপদ প্রাপু হন। অতএব ইা 

সাংখ্যোর অচেতন প্রধান হইতে পরে না। অধিকন্তু এইরূপ 

সেই শ্রুতি 

“"্স ব্য ৮ 

আনুম।।নকম 
প্যেকেষামিতি 
চেন শারীর 
রূপক বিন্যস্ত 
গৃহীতেনর্শ- 
যৃতিচ ॥১1 

অনুমান সিদ্ধ 
(অগ্োত। 

প্রধান শব্দ 

শর্মত কথিত 

নহে; যদি 
বন যে,কঠোপ- 
নিষদে কথিত 

“অন্ত” 
সাংখোর প্রধান 

হইতে পারে, 

তাহাও ঠিক 
নহে; কেনন! 

ইহ "শারীর 
নপক” ছার 

বণিত শব্দদূ131 
গ্রহণ কর! 

হইয়াছে, এবং 

তাহাই দেখাই- 
যাছেন; অর্থ।ৎ 

সেই “শারীর 
বূপক [বিশ্যান্ত” 

শবের পরব! 

কারণভূতরূপে 

শ্রেষ্ঠ যে 
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“অব্যজস্তাহাই উত্তরোত্তর পরত্ব স্বীকারে সাংখ্যের মতবিরোধই উপস্থিত হয়। 
দেখাইয়াছেন। আবার সাংখ্য বুদ্ধি শব দ্বারা “মহত্তত্* বোধ্য; কিন্তু এখানে 

“মহান্কে” বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ “আত্ম” বল হইয়াছে) উছাও 

দুপ্রস্ততদর,  সাংখ্য মতের স্পষ্ট বিরোধী বটে। 
এ সুক্ষ, অর্থাৎ অশরার বা অব্যাকৃত, নানরূপ-বিবর্জিত কর্ম 
অর্থ শুন; স্কাররূপ বীজ ভূত, এই অর্থের সছতই অব্যক্ত পকের অভিধান 

কেননা এই যোগ্য হয়। সুতরাং স্কুল বা প্রধান এবাক্ত শবের যোগ্য হইতে 
অর্থই, অর্থাৎ পারে না। শ্রুতিতেগ আহে, “তদ্বেণং হি 'অব্যাকতং আদীৎ* 
অশরীর অব্য- রখ হাতের | বিবার 

কৃত অর্থই, অর্থাৎ এই জগৎ স্মষ্টির পূর্ব্বে শব্যাকত (নামরূপ বিবজ্জিত ) 
অব্ক্ত শব্দের বীজশ্তির অবস্থায় ছিল। 

85 এখন সংশয় এই যে, যদি অব্যক্তকেই, অর্থাৎ *অব্যাককত বীর সুতরাং প্রধান | 
অবাক্তশব্ শক্তিকেই,” কার্যে অন্ুপ্রবি কারণ বশিয়া। খ্বাকার করা ভয়, 

টা তবে সাংখ্যের "প্রধান ও* সে কারণ হইতে পারে) কেটে 

প্রধান ও স্থক্ষ্স বা অবারত বলিয়া নিরূপিত হইয়। থাকে । উত্তরে 

তাধীনহা,. কহিতেছেন, পরম কারণ-রদ্দের অধীনত্ব হেতুই, অর্থাৎ তাহার 

দর্ঘবৎ ৪৩ অনাদি অবিদ্যারূপিণ, বিক্ষেপ শক্তি মায়ার কার্য বলিয়াই, এই 
ঈশ্বরের অধীনত্ব 
(মাকাব্য) অব্যক্তের বীজ শক্তিভূত অবাকৃত অর্থে প্রয়োজন হর়। প্রলয়ে 

হেতু অব্যক্ত" এই অবিষ্তারপিণী অব্যাকূত শক্তিতেই নাম রূপা্দি বিশিষ্ট 

৬০ প্রকৃতির বীজ বিলীন থাকে । পরমেশ্বরের আশ্রিত শক্তিই, অর্থাৎ 

অতএব প্রধান তাহার “ঈক্ষণ রূপ" মুখ্য-প্রাণের বিক্ষেপাত্তিকা শক্তি, হইতেছে 

বাহ. *মায়া”, মহাত্যন্তি বা মহা প্রলয়। এই মায়ার আবিদ্তক বিক্ষেপই 
হইতেছে বব্যাকৃতবীজ-শক্তিরূপিণী বআক্ষর-স্বূপিণী “অব্যক্ত 
প্রক্কৃতিশ। অতএব প্রধান "শাব* অব্যক্ত নহে । 

“ এতসম্মিশ্ন খলুগার্গিনাকাশ ওতশ্চ 
প্রোতশ্চ তদেতদ ব্যক্ত” ॥ 

-বুহদ্রারণ্যক।' 
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' “মায়াহ্থ প্রকৃতিং বিষ্ভান্ মায়িনং তু মহেশ্বরং। 

অস্মাণ্ মায়ী স্থজতে বিশ্বমেত€। 

য একোহবর্ণো বন্ধ! শক্তিযোগাৎ 

বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।” 

--শ্বেতাশ্বতর। 

“নস এন ভূয় নিজবীধ্যচোদিতাং 

স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিস্যক্ষতীং ৷ 

অনাম রূপাতানি রূপ নাম 

বিধিশ-লমানোহনুসলার শান্তকৃত। 

_-ভাঁগবৎ। 

“প্রধানং পুরুষঞ্চপি প্রবিশ্যাত্েচ্ছয়। হরিঃ। 

ক্ষোভয়া মাসসংপ্রান্তো সর্গকালে বায়াবায়ৌ” ॥ 
-বিষুপুরাণ। 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃসুয়তে সচরাচরং | 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্তততে” ॥ 
--গীতা। 

“'ঞ পুরুষাস্তর জ্ঞানাৎ কৈবলাযং*, এই সাংখ্যহ্ত্র হইতে 

বুঝ। যায় যে, প্ররুতি পুকষের ভেদ জ্ঞানই মুক্তির কারণ। প্ররুতি 

পুরুষের বিবেক হইতেই জীবের মুক্তি; স্থৃতরাং সাংখ্যোক্ত অৰ্যক্ত 

বা প্রধান পজ্ঞেয়” অর্থাৎ উপাসনার ধোগা শ্বতন্ত্র বস্ত। উপনিষদ 

“ব্যক্ত” জ্ঞের় বা মুখ্যার্থে উপাসিতব্য বস্ত নহে । কোথাও 

ঘকোথাও বিভৃতি বিশেষ লাভের নিমিত্ত প্রধানের জ্েয়ত্ব উক্ত 

পইয়াছে। কিন্ধ এস্কলে তাহার কিছুই নাই; কেননা এম্থলে 

জেয়ত। 

বচনাচ্চ ॥৪। 
শ্রুতিতে 

সাংখ্যোক্ত 
"অব্যকের” 

( প্রধানের ) 
জ্ঞেযত্ব অকথন 
হেতু, প্রধান 

শা হইতে 
পারেন! । 



বন্দতীতি চেন্ন 

প্রাজে।হ 
প্রকরণাৎ 1৫1 
মাংখ্যোড 

অবক্তের জেয়ত্ব 
বচন আছে, 
যদি ইহ! বল, 
তাহ! ঠিক নহে; 
কেনন। প্রাজে- 

রই জেেয়ত 
কথিত হইয়।ছে 
যেহেতু ইহা 
প্রাজ্জেরই 
প্রকরণ। 

ত্রয়ণ।মেধ চৈব- 

মুপন্তাসঃ 

প্রশ্নশ্চ ৪8৬1 

কঠবলীতে 

অগ্নি, জীব ও 

পরষাম্ম। এই 
তিন বিষয়েরই 
প্রশ্নোত্তর হই- 
যাছে, প্রধানের 

প্রনঙ্গ নাই; 
অতএব প্রধান 
অবাক” নহে। 

ব্দোস্ত তত্ব। 

বিভুতিবোধক শব্াদি দৃষ্ট হয় না, কেবল “অব্যক্ত” শবমাত্র উল্লিখিত 
দেখ যার়। সুতরাং এই অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নছে। 

পর বাক্যে আছে, “যতোহশব্ম ম্পর্শমরূপমব্যয়ং। তথারসং 

নিত্যমগন্ধবচ্চষৎ, অনাগ্ঘনস্তং মহতঃ পরং গ্ুবং নিচাধযতং মৃত্যুমুখাৎ 

প্রমুচ্যতে” | এই বাকামতে ঘর্দি বল ষে “মহতের পর* অবাক্তকেই 

ঞুব বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়া, শ্রুতি উহার নিচায্ত্ব বা জ্ঞেয়তব 

্বাকাদ কারয়াছেন, অত এব এই “অব্যক্ত” সাংখোর প্রধান বটে 

ইহ! ঠিক নহে । কেননা এস্থলে প্রাজ্ঞই (হুক শবীর অব্যক্তই ১ 

উক্ত হইয়াছেন; যেহেতু ইহা প্রাজ্ঞ পরমাম্মারই প্রকরণ। 

“পুরুষের পর আর কিছুঈ নাই, পুকধই ঠ্রিণ্যগর্ভ মহৎ হইতেও 

শ্রেষ্ঠ, পুকষই পরম গতি মর্থাৎ প্রুব স্বরূপ, তিনিই সর্ধভূতে গু 

থাকিয়া আত্মাঞ্চে প্রকাশ করেন, তীহাকে উপাসনা ক] 

মৃত্যু অতিক্রম কর! যার*। ইত্যাদি বচন দ্বারা যে পরমাত্মা থ- 

বোধক, সচ্চিদানন, এক রস, পরম পুরুযার্থরূপ রব বস্তই প্রক্রান্ত 

হইয়াছেন, ইহাই বুঝ। ধায়; সাংখ্োর প্রধান এইরূপ প্ভ্ঞেয় 

হইতে পারে না; অতএব সে এই অব্যক্ত" নহে। 

১৪৩ 

কঠোবল্লাতে নচিকেতা যমকে অগ্রি, জাব ও পরমাত। এই তিন 

বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, যম ষে উত্তর দিয়াছেন, তন্থারা প্রধানকে 

“অব্যক্ত” বল! যায় না। কেনন! পরমাত্মবিগ্তা (পিতৃ প্রসাদ বা 

সবন্বরূপে ইচ্ছমান স্বাভাবিক ধোধরূপ নিরবচ্ছিন্ন স্ুথ ), ও স্বর্গ- 

লাভের জন্ত অগ্নিবিস্ত। (বাহ্জ্ঞান), ও জীববিদ্তা (আত্মজ্ঞান) এই 

তিন বিষয়ই জ্ঞেয়ত্বরূপে কথিত হইয়াছে ; অন্য কোন পদার্থ নহে। 

অতএব এস্থলে প্রধান বেগ্চ হইতে পারে না। বস্তরতঃ ইহার! একই, 

ভেদবুদ্ধিবশত্বঃ এক বিজ্ঞান-রূপ আত্মারই নান! বিজ্ঞানে /, 
অভিব্যক্তি হই থাকে। আর ও জীব যেখন পরমাত্মারই 
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প্রকরণ, সেইব্ধপ জবাক্ত ও প্রাজ্ঞ পরমাত্মারই প্রকরণ। এখানে 

জীব ও প্রাজ্জ একই বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ; এবং অব্যক্ত 

শব্খই প্রাজ্ঞ বা! হক অর্থে ব্াবজত হইয়াছে । 

সাংখ্যে বুদ্ধিকেই “মহৎ” খলে; কিন্তু শ্রুতিতে পবুদ্ধি হইতে 

মহান্ আত্মপব” এইরূপ কথিত; সুতরাং উহার! পৃথক | সেই- 

্ূপ উভয়োক্ত অবাক্ত শব্দও পথক। কেননা প্মহান আত্মা” 

হইতে পর ব। শ্রেষ্ঠ ব্জয়া কথন হেতু অব্যক্ত শবধকে প্রধান বলিয়। 

গ্রহণ কর! যায় না; যেহেতু সাংথো প্রধানকে পুরুষের ব আত্মার 

শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। 

শ্রতি-কথিত “পক্কৃতি* এবং স্বতি (সাংখ্য) শাস্ত্র সম্মত 

_ *প্রধান" এই উভয়ের মধ অতি কথিত প্রর্কৃতিই “অজ।” 

শবাবাচা। 

শেতাশ্বতবে আছে, *মঙজামেকাং লোহিত শুক্ুরুষ্তাং বহ্বীঃ 

প্রজাঃহজমানাং শ্বরূপাংং অঞ্জোহি একে! জুষমানোইনুশেতে) 

জহাতিএনাং ভূক্ত ভোগামজোইগ২,* অর্থাৎ জন্মরহিতা ত্রিগুণম়ী 

(সত্বরজঃ তমোময়ী ) বনু প্রজার স্থষ্টিকারিণী অজাকে (মায়াকে) 

এক ”“অজ* ( নায়াধীন দীব) স্বরূপভৃত ব! আত্মীয় জ্ঞান করিয়া, 

তাহাতে আকাক্কিত হটর।, তদগত স্থুখ ঢঃখাদি ভোগ করে) এবং 

অন্ত পঅজ* (মাস ঈশ্বর) ভূক্তভোগা প্র মায়াকে পারত্যাগ করিয়া 

স্ব স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। 

এখানে সংশয় এই যে, এই “অজা” শব সাংধ্যের (প্রধানকে 

বুঝায় কি না? উত্তরে কহিতেছেন “চসম* বলিলে যেমন ইহ! 

স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষদূপ পদার্থ বুঝায় না, এইরূপ “অজ” 

শব্দও বিশেষ হেতুর অভাবে স্বতন্ত্র ভাবে কোন অর্থের প্রতিপাদ্দক 

॥ স্ছয় না) কেনন। প্রকরণাদি বিনা এই *অজার* কোন অর্থ(িশেষ 

মহুদ্বচচ ৪৭1 

বৈদ্দিক “মহৎ” 
শব যেমন 
স'ংখ্যোক্ত মহৎ 
শব হইতে 

পৃথক, সেইরূপ 
বৈদিক “অব্যক্ত 

শবও সাংগোক্ত 
“অবাত” শব 

হইতে পৃথক। 

চসমবদ 

[বশেধাৎ ॥৮| 

বিশেষ কারণ 
না থাকায় 

“অজ1” শব 

চসম শবের 
ম্যায় কোন 
অর্থের বাচক 

নাহ। 



জো তিক- 
পত্র (তত, 
তথাহ ধীরত 

একে ৪৯) 

কোন শ্রুঠিতে 

(ছান্দোপো) 

এই “অজা- 
মন্ভরোলিখিত" 
লোহিত, শুরু 

ও স্কৃক এই 
ভিনকে বথা- 

ক্রমে চক্ষুগ্রানত 
কার্য স্বরাপ 

১৪২ বেদান্ত তত্ব । 

নিরূপণ কর! যাঁর না। অতএব অজা শবকে প্রধান বলিয়া 

বুঝিবার কোনই কারণ নাই। বেদমন্ত্রে “চদম”* বলিয়। (কোনরূপ 

ষক্তীয় পাত্র বোধক ) একটা শব আছে, কিন্তু তাহার অর্থানুযাঁয়ী 

কোন বস্তর নির্দেশ ন! থাকায়, “চসম* শব দ্বারা ষেমন কোন 

বিশেষ প্রতীতি হয় না; সেইরূপ অজা শবের দ্বারাও কোন 

বিশেষ প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ প্অল্গা” অনাদি অবিস্যারূপিণী 

অবিশ্যে প্রকৃতি মাত্র । কেননা, অজ পরমাজআ্বার স্বয়ংসিদ্ধ! যে 

ঈক্ষণরূপিণীশক্তি, সেই শক্তির “মায়িক” (যাহা দ্বার] পদার্থাদি 

পরিচ্ছিন্ন হয় তৎকারণভূত ) বিক্ষেপঠ “আজ1” শব বাচ্য মূল 
প্রকাতশ্গরূপিণী অব্যাকৃত নামরূপিণী বীজশত্তি বা “মায়। 

এইরূপ অঙ্গ] শক্ের বু.ৎ্পত্িি দ্বারা (বুদ্ধি শন্দ গ্রাহ মহত্তত্বূপে' 

বিশেষিত) সাংখ্যোক্ত প্রধানকে বুঝাইবার কোন হ্থেতু বিস্তস্ত' 

ন। থাকার, এই “অজা” প্রজা স্থষ্টিকারিণী অবিশেষ-জীব-চৈতন্ত- 

স্বরূপিণী “কারণ-শরীব* ভূতা ত্রিগুণময়ী অব্যক্ত প্ররুতিকেই 

বুঝায়; কোন স্বতন্ত্র বস্তুকে নহে । 

*জ্যোতিঃ* শবে শ্রুতি-প্রসিন্ধ “জ্যে(তিরও ল্যোতিঃ* (অর্থাৎ 

চক্ষুগ্রাহ বা বুদ্ধিগ্রাহ্ জ্যোতিরূপ কাধ্যের প্রকাশক যে ষ্টযোতি), 

এইরূপ বাক্যান্ুরূপে ক্রুতিতে তাদৃশ “জ্যোতি: শব্দ উপক্রম 

হইয়াছে বলিয়া, জ্যোতিঃ পদার্থের প্রকাশক জ্যোতি: হইতেছে 

বন্ধ। এই পরম জ্টোতিঃ যাহার কারণ সেই *চক্ষুগ্রাহ* জ্যোতি 

শব দ্বারা ব্রঙ্গ-শাক্তরূপিণী অজ! শব্ধবাচা প্রকৃতিকেই বুঝা 
যায়। এই জ্যোতির প্রকরণার্দি তইতেছে তেজ, অপও অতন্ন। 

চক্ষুগ্রাহ কার্যো, অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রান্থ ন্বরূপে, তেজ, অপ ও অন্ত 

এই ব্রর্াত্মিক প্রর্কতিই “অগা” শব্ধ বাচা) কেননা এই তিন, 
হইতেই বছবিধ প্রজা সৃষ্টি হয়; ইহাই ছান্দোগ্যের মত) 
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ছান্দোগ্যে উক্ত অঙ্গা মস্ত্রোল্লিখিত লোহিত, শুরু ও কৃষ্ুক জ্যোতিরাদি- 

২ যষ্ীক্রমে তেভ, অপ ও অল্প এইরূপ আখা। প্রদান করিয়া, রূপ তেল 
অপ. ও অন্ন 

প্রকৃতিকে এই ত্রয়াত্মিকা! বলিয়াছেন। এতদ্দার! প্রধানের এই তিন আখ্যা 
উপলদ্ধি হইতে পারে ন|। ্বারা অভিহিত 

822 2 করিয়াই এত- 
পূর্বোক্ত তেজবোধক “জ্যোতিঃ” প্রকৃতপক্ষে "অছা” বা দাত্িকা প্রকৃ- 

জম্ম রহিত হইতে পারে না) কেন না উঠা বুদ্ধিগ্রাহারূপে তিকে “অজ” 
জায়মান। সুতরাং প্রশ্ন আদে যে, বৃদ্ধিগ্রাহ জ্োোতিঃরূপ বজে। 

প্রকৃতিকে *অজা” কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তর এই 

যে, ব্রন্ধে যে ঈক্ষণরূপ স্বয়ং পিদ্ধশক্তি তাহারই বিক্ষেপ 

হইতেছে এইরূপ প্প্রকৃতি*; ম্তরাং এই প্রক্কৃতি ব্রন্মেব 

স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি-স্থরূপে জাত হওয়ায়, ইহাকে শক্তিমান হইন্ে 

অপৃথকার্থে পঅজা” বণার দোষ হয় না। কেনন! মুখা 

॥ বন ব্রদ্ধের শ্বভাবপিদ্কা শক্তির বিক্ষেপ হইতেই মুখা শক্তি 

স্বরূপেই ভার জন্ম, সুতরাং এজন্স গৌণ হইতে পারে না। 

তবুও ইহ1 “জড়” বা অনিতা বস্তু) কেননা নৈমিত্তিক প্রলয়ে, 

যখন ব্রহ্ম শ্বশক্তি সম্বরণ-যোগে প্নিগুপ মাত্র* থাকেন, তখন 

ইহার অস্তিত্ব থাকে না। অতএব নিগুণ তরঙ্গের 'অপেক্ষ। দ্বারা 

ইস! গৌণ হুইলেও সগুগ ব্রন্দের ৰা *মায়োপাধিক ঈশ্বরের” 

অপেক্ষ1! দ্বারা ইহা গৌণ নহে; তৎস্বরূপবোধক মুখ্যশত্তি 
অর্থেই প্রযোগ্গিত হয়। প্অজার” এইরূপ ব্যাখা। দ্বারা এই 

উত্তয় শ্রুতির বিরোধের সঃন্বগ্ন হয়। 

_.. ছান্যোগো প্জ্যোতি রুপক্রমা” তেজোবরাত্মিক! প্রকৃতিকে কজানোপদে- 

বুদ্ধিগ্রাহ্রূপে ণ্জায়মান” বলিয়া বুঝাইলেও, এই জায়মানের ৮৭ 

“অজ/”-আাধ্যা কল্পনার উপদেশ বলিয়া স্বীকার করিলে, 1১1 এ কল্পনার উপ- 
“ভয় শবের কোন বিরোধ উপস্থত হয় না। যেমন কুর্ধা মধুনা দেশ হেতুও 



জায় মানের 

“অজ” আধ্যায়, 

হুর্ষে)র মধ্বাদি 
' আখ্যার মত। 
বিরোধ নাই। 

নসংখ্য।প 

সংগ্রহাদপি 
নানাভাধাদ 

তিরেকাচ্চ 
0১১৪ 

১৪৪ বে্দোস্ত তত্ব । 

হইলেও, তাহাকে শ্রুতি রূপকার্থে “মধু" বলিয়া কল্পনা 
করিয়াছেন, এখানেও তেজাদিরূপিণী প্রকৃতি “অজ” না 

ঈইলেও, ত্বর্থাৎ জায়মানা হইলেও, ইহাকে রূপকার্থে “অজা” 

'আখা1 দ্বার। কল্পনার উপদেশ দিয়াছেন। এখানে পঅক্জাকে” 

ছাগী অর্থের "্রূপকম্বপূপে” ধরিয়! লওয়া হইয়াছে। শ্রক্কৃতি- 

ছাগী-সাদৃণ্তে কল্িত হইয়াছে । ছাঁগী যেনন বহছুবর্কর (শাবক ) 
জননীরূপে কাহারও ভোগ্যভৃত এবং অপরের নহে) সেইরূপ 

ভূত প্রক্কৃতিও অজ্ঞানীর ভোগাভত জ্ঞানীর ভ্যজ্য। পঅজ* 

বা মাত! একই; ইহ! জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, অর্থাৎ মুক্ত ও অমুক্ত 
এই উভয় স্বরূপে এক ও অনেক হয়। অজ্ঞানকৃত উপাধি 

যোগেই আত্মা “্জীবাত্বা” হয়। অজ্ঞান হইতেই জীবের , 

নানাত্বঃ জ্ঞান বা মুক্তি হইলে জীব একমাত্র “আত্মা” ; ইত্যাদি 

উপদেখেরই সঙ্গতিসিক হয়। যথা, “একোদেবঃ, সর্বৃত্েধু 
3চ*।  এইন্দ্রমায়াভিঃ পুকরূপ ইঈয়তে” ) অর্থাৎ ইন্ত্র ব 

পরমেশ্বর এক হইলে? মায়াদি দ্বারা, অর্থাৎ তাহার স্বয়ংসিদ্ধশক্তির 

পমায়াতৃত* (যাহা! দ্বারা পদার্থাদি পরিচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ 

স্বরূপভূত ) অবিস্তা গুণাদি মুক্ত বিক্ষেপাদি ত্বারা পুরুরূপে, অর্থাৎ 

বরূপে, প্রকাশিত ছন। যেহেতু সাংখ্যে নান! জীব-স্বীরুত, স্থতরাং 

এখানে সাংখোর প্রধান “অজা।” শববাচ হইতে পারে না। 

শ্রুতি কথিত “পঞ্চ পঞ্চ জন শব” সাংখোক্ত *তত্ব” সমূহ 

নহে, তাহাই বিচার করিতেছেন । 

বৃহদারণোকে আছে, এ্যম্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ 

প্রতিষ্ঠিত স্তমেবং আস্মানং মন্তে বিদ্বান বঙ্ধামৃতোহমৃতম্। মুল 

সি 

প্রকৃতি রবিকৃতি-মধ্দান্া প্রকৃতি ধিকৃতঃ সপ্ত; যোড়শশ্চ ৰ 

বিকারো! ন প্রক্ুতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। ১৪ 
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ধাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই 

গীবিনাণী বৃহদ গুণক আত্মাকে আমি অবগত হইয়৷ উপাসন! 

করিব। এইরূপ বিদ্বান অমৃত ভন। মুল প্রকৃতি বিকারহীনা 
( কেননা পরমাত্ম! ব্রন্মের চিৎশক্তির সান্লিধামাত্র ভূত বিক্ষেপই, 

অর্থাৎ একমুখী অয়তন বিশিষ্ট বিক্ষেপই, হইতেছে “মুল গ্রকুতি”; 

ইহাতে চিৎ প্রতিবিম্বনের গুণফল-* | স্বতরাং ইচ্ছাকে বিকারী 
বলা যায় না)। মহদাদি সপ্তবিকৃত প্রক্কৃতি। ষোড়শ বিকারী 

পদার্থ; পুরুষ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, অর্থাৎ উভয় হইতেই 

বিলক্ষণ। (এখানে প্রথম পাদের ১৬ স্যত্রের ব্যাথ্যাদি 

দ্রষ্টব্য )। 

শ্রুতিতে “পঞ্চ পঞ্চজন” শব্ষের প্রয়োগে ৫১৮৫-২৫ তত্ব 

নিশর হয়। সাংখ্যে তত্বংখ্যা গণনায় এইগুলির অতিরিক্ত আবার 
“আকাশকে” পৃথক গণন| করিরা ২৬ তত্ব বলে। সুতরাং 

সাংখ্য শাস্ত্রের উপসংগ্রহ শ্রুতমূলক নছে। শ্রতিতে আকাশ 

এই পঁচিশের অস্তভূত, সাংখ্যে আকাশ এ পচিশের অতিরিক্ত । 

অতএব সাংখ্য এইরূপে নানা-তত্ব-বাদী হওয়ায় শ্রুতির সহিত 

তাহার সামঞজন্ত নাই ; এই কারণে সাঞ্খ্যর প্রধানাদি শ্রুতি-মূলক 

হইতে পারে না। খআবার শ্রুতির “পঞ্চ পঞ্চজন” শব এখানে 

“সংজ্ঞ। বাচক* ; অর্থাৎ এতদ্বারা “নিয়ামক” স্বরূপ একইমাত্র 

বিজ্ঞানরূপ উপলব্ধিরই (1)15091916 ০0010061)৮, 07 ০01)099120 

80710 ) যে নানা প্রকরণার্দি রূপে অভিব্যক্তি, ইহাই বোধ্য। 

(ণ“দিকৃ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” ইতি পাণিনি )। কিন্তু সাংখোর, 

তত্বগুলি সংখ্যাবাচক মাত্র, অর্থাৎ এতত্বার' ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি 

/ লির উপসংগ্রহের (11201)67080108] 001)081)189 0" 00080110- 

100 06 0020091)15. ) কথাই বোধ্য। 

১৪ 

বৃহদারণ্যকের 

“পঞ্চ পঞ্চজন” 
শন্দকে পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের 
সংখা সম্কলন 
স্বাকার করি- 

লেও প্রধানাদির 
শোতত্ব প্রতি- 
পাদিত হয়না, 
কেননা নানা 

ভাবহ্ছেতু, 
অর্থাৎ সাংখ্যের 
এই তত্বগুলির 
শ্রুতি কথিত 

“পঞ্চ পক্ত্ে” 

"নিয়ামকের” 
অভাব বশতঃ 
নানা তত্ববাদিত্ব 
হেতু, এবং 
সংখ্যা গণনার 

তাহাদের পঞ্চ. 

বিংশতি সংখ্যার 
অতিরিক্ত 
হওয়। হেতু, 
সাংখ্যের প্রধান 

শুতিতে কথিত 
হয় নাই। 



প্রাণাদয়ে। 
ৰাক্য শেষাৎ 

৪১২ 

প্রণাদি শব 

বাক শেষে 

থাকায় প্রধান 

পাব নহে। 

জ্যোতিষৈ 
ফেষাম সত্তর 

॥১৩| 
কাণ্শাথাতে 
প্রাণাি পঞ্চ 
মধ্যে অন্রগ ণনা 

স্থলে 'ঞ্যোতিকে' 
শাণন। করেন। 

কারণেত্বেন 
চাঁকাশ।দিধু বথ। 

ব্যাপাদষ্টোক্তেঃ 

৪১৪॥ 

আবাশাদি ভিন্ন 

ভিন্ন বিষয়াদি 
সবার হর 

১৪৬ বেদান্ত তত্ব । 

এই শ্রুতির বাক্য শেষে আছে, প্প্রাণত্ত প্রাণমূত চক্ষুষণ্চ, 
চক্ষুরুত শ্রোত্রস্ত শোত্রমন্তান্ং মনসোযোমনোবিদুঃ*। এখানে 
প্রাণের প্রাণ (সর্ধশক্তির আশ্রয়), চক্ষুর চক্ষু (জোতিঃরও 

আশ্রয় ), শ্রোত্রেরও শ্রোত্র ( অদৃশ্ত হুঙ্পদার্থের৪ আশ্রয় ), 

অন্নেরও অন্ন (স্থুল পদার্থেরও আশ্রম্ন )) ইত্যাদি দ্বার এইরূপ 

সংজ্ঞাদির বা ঈত্তরিয় বৃত্তি সমুভের কারণ ও ব্যাপক ব। একমাত্র 

নিয়ামক ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন । বর্গ শক্তিনূপিনী মায় প্রকৃতি 

এই সমুদায়েব “সমভিবাহারেশ, অর্থাৎ একত্র সন্গিবেশে, সংযোজিনী 

সংজ্ঞামাত্র (3)111)0110] 1)701)0811101) 07015); অর্থাৎ এইবপে 

ইহা প্রাণাদি পঞ্চ ভাবময় পদার্থ । যে যায়োপাধিক ঈশ্বরে ইহ 

প্রতিষ্ঠিত তিনিই স্বয়ংসিদধা সংভ্ঞামাত্র (1]01150901)001)0] 

1701)9816101) 0101 )। সুতরাং প্রধান এখানে শত হ৯)ত 

পারে ন'। অন্ান্গ পিকারা তত্বগুলি এই প্রাণাদিরই প্রকরণা ; 

এইরূপে তত্বসংখা। পঁচিশ | 

কান্গণ অনশব্দ পাঠ না করিলেও, “জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ* এই 

পুবব বচনোক্ত জোতিঃ শব দ্বারাই তাহাদের সেই পঞ্চ সংখ্যার 

পুরণ করিয়া থাকেন। 

এথন ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদাস্তবাক্য সমুহের সমন্বয়ের যুক্তি- 
যুভ্তত্ব বিচাব করিতেছেন। 

যি বল যে, বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রঙ্গই যে বিশ্বের কারণ 

তানহা বলিতে পার ন1) কেনন! বেদাস্তে স্থষ্টির এরূপ এক কারণত। 

নির্দিষ্ট নাই। বেদান্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কারণের 

উল্লেখ আছে। কোথায়ও “আত্মাকে”, কোথায়ও “অনৎংকে” 

কোথায় “সৎকে”, কোথায়ও আকাশকে ”, কোথায়ও 

*প্রাণকে*, কোথায়ও “অব্যাকৃতকে* সৃষ্টির হেতু বলিয়াছেন+। 
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এই প্রকার অনেক কারণ বশত; ব্রহ্মই যে বিশ্বের একমাত্র কারণ 
তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? 

এই সংশয়েব উত্তরে কহিভেছেন, ব্রহ্মই বিশ্বের একমাত্র 
কারণ, ইহ। নিশ্চয় রূপে নিয় করা যাইতে পারে। কেনন। 
ব্রঙ্ধ সেই আকাশ, সং, প্রাণ, আত্মা, অব্যাকৃত, ইত্যার্দি রূপ 
বিশ্বস্থষ্টিথ কারণ ন্বরূপ বলিয়া কথিত লক্ষণাদিতে কারণত্ব বলিয়। 
যথাযথ ব্যপর্দি্ট হইয়়াছেন। সমুপায় ধেদান্তেই কণিত হইয়াছে 
যে, ঠিনিই আকাশাদির একমাত্র মুখ্য কারণ। তাতপর্য্য এই যে, 
“অপত্রূপ” নিগুণ চিংমাত্র বহ্ষই চৈতগ্তমাত্র সাক্ষি গরপে সমুদায় 
কষ্টিরই মুখ বা নিমিত্ত কারণ; আকাশাদদ কারণাদ্দি ততশক্তি- 
ভূত মাগ়িক স্বরূপেরই প্রাকৃতিক লক্ষণার্দরূপ উপাদান ৰা গৌণ 
কারণ ঘা । পৃব্বোজ্ত আঁকাশাদিবূপ ধন্ম সন্বন্ধাদি বিশিষ্ট “মায়ে 
পাঁধকণ প্রন্ম “সৎস্বরূপে* সগ্ুুণ উপাদান কারণ হইলেও, *নিগুণ 
বর্গ নিমন্ত কারণ । 

“মসসদেব ইদ্দমগ্রংআসীত, ততোবৈ সদজায়ত”, এইরূপ 
অসদাখ্য নিগুণ চৈতন্স্বরূপ পরমাত্মাই সৎ, আকাশ প্রাণ 

াদ সকলেরই কারণরূপে সমগ্র সথষ্টিরই মুখ্য বা নিমিত্ত কারণ, 
বা উ“হাব কাধ্যন্বূপে ইহা হইতে পৃথক নহে; কেনন! 

ঞ!রণ ও কার্ধ্য সর্বদাই একত্র বন্তিত থাকে । পসদেবসৌম্যে- 
মগ্রমাস"ৎ», “লতা মজ্জানমনন্তং ব্রহ্ধ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ইহা 

বুধ' যায়। এইরূপে ইহার আকাশাদি কার্যের কারণ রূপে 
উপদেশ হইয়াছে। 

এখ'নে “অনৎ* শবের অর্থ “অভাব” নহে; কেনন! “অভাব” 

বলিয়া কোন একট! পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
''অসৎ” অর্থে অদ্েয় বা অনাদি অবিগ্থারূপ অতীন্দ্রিয় বা “নিপুণ” 

ইত 

সত 

ডহ 

উপদেশ 
থাকিলেও, 

্রহ্মই আকা: | 
শাদিতে 
কারণত স্বরণ 
এষ্রপে 
হইয়াছেন। 



৯৪৮" বেদান্ত তত্ব । 

ভাবমাত্র-শ্বরূপ পদার্থ মাত্র; যাহাকে শ্রুতি “অস্থুল, অহ্ন্ব 

অশব, অস্পর্শ” ইত্যাদি বিশেষণ দ্বার বুঝাইগ্লাছেন; ইহ। 

পূর্বেই দেখান হইয়াছে । মোটের উপর ”সৎ* অর্থে বুদ্ধি গ্রাহ 
“ঝণ্ডণ” পদার্থ এবং “আনত” অর্থে যাহ বুদ্ধিগ্রাহ্থ নহে লেইরূপ 

“নিগু ৭” পদার্থ, তাহাই বুঝাইস্সাছেন। 

সমাকর্ষ হেতু ব্রঙ্মই সকলের কারণ। 

*মোহকামন্তত বহুঃস্তাং প্রজায়েয়েতি*, এই শ্রুতি হইতে বুঝ! 

যান যে, পরমাত্সা। ব্রহ্ম অসং, অর্থাৎ নিপ্তন অতীন্দ্িয় পদার্থ 

হইলেও, তিনি তাহার সত্য সংকল্লাত্মিক! বিক্ষেপ শক্তি যোগে 
(”"কামাৎ* ) বহু হুন। এই সংকল্প হইতেই বিশ্ব স্ষ্টি হইয়াছে। 

পুর্ব্বেই বল। হইয়াছে যে, চৈতন্ত স্বব্ধপ পরমাত্মাই প্রকাশসক ও 

ও প্রশাসনসত্্ব এতহুভয় শ্বরূপরিশিষ্ট “ভাবূপ”" ও “সত্যসংকল্প” । 

মুখ্য জ্যোতিকূপে জগতের প্রকাশক ও বিবেক জ্ঞানরূপে প্রশাসক, 

অর্থাৎ মুখ্য কর্তব্যাি প্রায়ের ব। সেই স্বয়ংসিদ্ধ বিবেক জ্ঞানাভিমুখী 

ইচ্ছার প্প্রবর্তক*। স্থতরাং জগৎ এইরূপে তাহার সহিত 

সমা কর্ষযুত্ত, অর্থাৎ “পরমার্থতঃ* স্বপ্পংসিদ্ধবিবেক বা মুক্ত জ্ঞান 

স্বরূপে মুখ্য কর্তব্যাভি প্রান্ম-বিশিষ্টক্ূপে তৎশক্তির বিক্ষেপব্দপিনী 
আঁবিস্তক ক্রিয়ার অবশীভৃত ভাবে, অর্থাৎ সেই বিক্ষেপ নিমিত্ত 

'আবিদ্তক ব! ব্যাবহারিক সংকল্প-বিশিষ্ট প্রাকৃতিক গুণ হইতে 

মুক্তভাবে তত্প্রতি “মুখ্য ভাবে” সত্যদংকল প্রণোদিত সম কর্ষযুক্ত। 
এইক্পেই স্য্ট জগতের শ্রই! “সতের” অভিমুখে “সত্য সংকল্প” বা 

সমাকর্ষ আছে। (২২।১ হ্যত্রের ভাব্য দ্রষ্টব্য)ট। অতএব বুঝ! গেল 
যে, নিত্য-চৈতন্ত পরমাত্ম! যেষন”ভারূপ* ব! প্রকাশক, তেমনই 

সেই সঙ্গেই তিনি “সত্য সংকল্প* বা সংমাজ ন্বয়ংসিন্ধ উদ্দেশ- 
বোধক বিবেক বা মুখ্য কর্তব্য জ্ঞানকপ প্রশাসক ; অতএব 
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তাহার বিক্ষেপ-শক্তি মায়াও যেমন প্রকাশিক1 তেমনই সংকল্লাত্মিক! 

বা *কামপ্রূপিণী আকধিক1। সুতরাং তাহার মায়া সৃষ্ট বস্ত 
সমূছ ও সংকল্পবিশিষ্ট, অর্থাৎ সেই “সত্যসংকল্পরূপ” স্বয়ংসিদ্ধ 
উদ্দেগ্তাভিমুখে ইচ্ছাযুক্ত ভাবে সমাকর্ষযুক্ত। কিন্তু এই নিত্য চৈতন্য 

স্বরূপ “লতা-সংকল্প* পরমাত্ম স্থ্ বস্তু সমূহে “অনু প্রবিষ্ট”) 
সুতরাং সকলই সকলের অভিমুখে সমাকর্ষযুক্ত। তিনি অণু 

হইতে মহত পধ্যন্ত সকলেরই অন্তরালে অধিষ্ঠিত; স্থতরাং 

অণু হইতে মহৎ প্রনৃতি সকলেই সকলের অভিমুখে 

সমাকর্ষযুক্ত | 

তাহা! হইলে বুঝা গেল যে, সংকল্পাম্মিকা “কাধপরূপিণী 

বিক্ষেপশক্তি মাগ্নাই হইতেছে সমাকর্ষ শক্তি; এই শক্তিযোগেই 

পদার্থসমুহ পরম্পর পরম্পরের সহিত আকর্ষণশীল। একমাত্র 

অবিশেৰ পদার্থ ব্রহ্মেরই যে কিরূপে কানননিক বিশেষত্ব ব৷ 

অণুত্ব স্তবিত হয়, এবং কিরূপে ষে সেই আণবিক গতি ব| 

“কম্পন* হইতে নামরূপাদির স্যষ্টি হয়, তাহ! আমরা পুর্কেই 

বুঝিয়াছি। এদন খুঝিলাম যে, এই দমাকর্ষ হইতেছে “চালনা 

শক্তি” এবং এই চালনা শক্তি হইতেঃ সেই আণবিক “কম্পন” 

সমানুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম শক্তি নিষ্পাদ্দিত ”সমাকর্ধ” হইতেই 

“কম্পন* এবং এই কম্পন হইতেহ জগতের চালন বূপ “অভিব্যক্তি” 

হয়, ইহাই ভাবার্থ। 

ব্রহ্মই যে সমাকর্ষক রূপে জগতের কর্তী বা মুখ্য কারণ, 

তাহ! সমস্ত শ্রুতি হইতেই জানা যায়। যথা, “সোহ-কামনত*, 
পসংকল্লাদেব বিশ্ব সর্গঃ*, প্তদৈক্ষত বহুঃ সাং”, শ্রুঝ্মবর্ণ*, 

ভারূপঃ সত্য সংকল্পঃ* ইত্যাদি । 

এখন প্রাণ জীবও পরমাত্মার মধ্যে পরমাতআ্মাই যে সমাকর্ষক 



জগত্বাচিত্বাৎ 
0১৬1 
শ্ুতুাক্ত ফর্ম 
শবের জগত্বা- 

চিত্ব হেতু 
পরমেখ্বরই 
কর্তা । 

জীবমুখ্য প্র।ণ 
লিঙ্গাম্নেতি চেৎ 
তথ্যাখ্যাতম্ 
8১৭॥ 

জীব ও মুখ্য 
প্রাণের লিঙ্গ 

হেতু; অর্থাৎ 
জীব, প্রাণ ও 
পরমাত্ম! ইহা- 
দের ত্রিবিধ 
উপাসনার 
উল্লেখ থাক। 
হেতু, জীবও 
প্রাণদ্বারা পরমে_ 

স্বরবৎ সৃষ্টি 
'কাধ্যাদি সম্ভব 

হইতে পারে, 

রি হী 

১৫৩ বেদান্ত তত্ব । 

স্বরূপে সমগ্র জগতের মুখ্য কর্তা পরবহ্গ, এবং “ষোড়শ পুরুষ” 

কর্তা নহে, তাহাই দেখাইতেছেন। 

কৌধীতকী ব্রাঙ্গণে আছে, যে! বৈ বাঁলাকে এতেষাং 
পুরুষাণাং কর্তা যন্তবৈতৎ কন্দ সবৈ বেদিতব্যঃ* ; অর্থাৎ যিনি 

এই সকল পুরুষদের ( আদিত্য চন্দ্র বিদ্বাদাকাশাদি রূপ ষোড়শ 

পুরুষদের ব! প্রাকৃতিক উপাদানাদির ) কর্তাবা নিমিত্ত কারণ) 

এবং ইহা! (জগৎ) যাহার কার্য; তিনিই বেদিতবা, অর্থাৎ 

সর্ববোভম বা স্বয়ংসিদ্ধ জ্ঞানরূপে জেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 

যে, যিনি কাধ্যরূপ জগতংবাচক পদার্থের কারণ তিনই উল্ত 

পুরুষদের কর্তা । অতএব একতা পরমনেশ্বরই, জীব বা প্রাণ 

নছে | পুকুষাদিকূপ প্রাকৃতিক উপাঁদানাদি তাশহারই সমাকর্ষক 

শক্তি দ্বারা চালিত হইয়্াই ইহাদের ব্যট্টি-সমষ্টি-রূপ জগদ্বাচক 

বিচিত্র পদার্থের রচন। করে! ইহাই ভাবার্থ। 

“প্রাণ বৈ কর্তা”, এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণকেও বর্তী। বল! 

যান্প ; আবার প্ররজ্ঞাত্সী জীবকেও কর্তা বল! যায়, কেননা ভীবও 

প্রাকৃতিক গুণার্দির ভোক্তারূপে কর্ত। ? ইহ।র উত্তরে কঙ্তেছেন 

যে, তাহা ঠিক নহে। ইহার উত্তর প্রথম পার্দের “ভাব মুখ্য 
প্রাণ লিঙ্গাৎ* (৩১।১।১ ) হত্রে দেওয়া হুইয়াছে। 

জৈমিনিও, ব্রহ্ম নির্ধারণার্থেই যে এই সন্দর্ভের অবতারণা, 

তাহাই বলেন। “কৈষতদ্বালকে ?৮ এই প্রশ্ন ব্যাথ্যানে উত্তর 

এই যে, “দাস্তপ্তং স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্তুতি তদা অস্মিন প্রাণে 

এব একধা ভবতি । এতশ্মাৎ আত্মনঃ প্রাণে! যথায়তনং 

বিপ্রতিষস্তে প্রাণেভ্যে দেবা! দেবেভ্যো লোকাঃ”” ১ ইত্যাদি হইতে 

বরহ্মই কারণ বলিয়া প্রতীত হইদ্লা থাকে ; কেনন! সুযুপ্তি-কালে 

জীব চিৎ শক্তির আশ্রয় রূপ মুখ্য প্রাণে একধা বিশিই শ্বরূপে 
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ব্রদ্ধে লীন হইস্! থাকে ; সেই কারণেই এখানে “প্রাণ” শবে 
গ্ররমাতআই বোধ্য ; যেহেতু তিনিই মাত্র সুযুপ্তির আধার। ইহা 

পূর্বেই বুঝান হইয়াছে! এই আত্মা হইতে মুখ্য প্রাণের 
আয়তনাদি স্বরূপ, অর্থাৎ আভাসাদির বিস্তারাদি স্বরূপ, প্রাণাদি 

বা ইন্দরিয়াদি যথান্চানে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাণাদি হইতে অধিষ্ঠাতৃ- 

দেবাদি। এবং দেবাদি হইতে লোকার্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব 

বহ্মই জগদ্বাচী কন্ম রূপে অভিব্যক্ত হন। 

বাজননেসিকেরাও প্রশ্ন প্রসঙ্গে “কৈষ বিচ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ?* এই 

শব্ধ ছারা সোপাধিক বিজ্ঞানময় জীবায্মাকে নির্দেশ করিয়া, উত্তরে 

"“আত্মাশ্মিন্ প্রাণে ব এষ অন্তহ্দয়ে আকাশঃ* এই উক্তিদ্বারা 

জীবের পরমাত্মার্থ ই নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মাই 

মুখ্য কারণ কর্তা । সুতরাং এই প্রাণে বা ইন্ত্রিয়াদিতে জ্ঞাতারূপে 

নত্যোপল বি” সর্প (117৮1)5091)001)081 1998) যে আত্ম! 

অধিষ্টিত, তিনিই অন্তহ্ব্দয়ে নিরুপাধিক আকাশরূপী পরমাত্ম! ; 

তিনিই “বিজ্ঞানময়* রূপে সোপাধিক হইয়া! জগদ্বাচী কর্ম স্বরূপে 

প্রকাশিত হন; তড়িনন আর কিছুই নহে। ইহাই তাহাদের 

মূল উপদেশ। 

এখন সংশরিত জীবও পরমাত্মার মধ্যে পরমাম্মারই বেসমাকর্ষক- 

স্বরূপে শ্রবণ-মননাদি বিষয়ী কর্তৃত্ব, তাহাই দেখাইতেছেন। 

বুহদারণ্যকে যাল্ঞবন্ধ্য স্বভার্য)। মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, 

“নব। অরেপতুযুঃ কামায় পতিঃ পরিয়ে ভবতি * * * নবা 

অরে সর্বস্ত কামায় সর্ধবং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত কামায় সর্ধং 

প্রিয়ং ভবতি আম্মা! বা অরে ত্রষ্টব)ঃ শ্রোতব্যে।নি'দধ্যাসিতব্যে 

মৈত্রেয়ি আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং 

পর্ব ২ বিদ্দিতম্”। অর্থাৎ আত্মীরই “কাম”্হেতু (তদভিমুখী 

যদ ইহা বল 
তাছ। ঠিক 
নহে; ফেননা 

ইহার উত্তর 
পুর্ব্বেই ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে। 
অনস্তার্থস্ত 
জৈমিনিং প্রশ্ন 

ব্যাখ্যানাভ্যা- 

মপি' চৈব- 

মেকে ॥১৮॥ 
জৈমিনি বলেন 

প্রশ্গোত্তর ছ্বার। 

গ্রান। যায় যে, 

ব্রা-প্রতি- 
পত্তির অর্থে 
জীব ভাবের 
উপদেশ। বাজ 
সনে রিকদেরও 
এরূপ মত। 

বক্যস্বয়াৎ 

0১৯॥ 
বাকা তাৎপ- 

ধ্যাদির নিশ্চযত্ব 
হেতু পরমাত্মাই 
কর্তারূপে 

উপলব্ধ হুন। 



০ 

পু 

১৫২ বেদান্ত তত্ব। 

“ইচ্ছাণ্যুজ্জ অভিপ্রায়রূপ সমাকর্ষহেতু ) অন্ত সকল প্রিয় হয়; 
তাহাদের নিজেদের কামহেতু নহে। ফলতঃ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, 
মনন ও বিজ্ঞান দ্বারাই অন্তসকল বিদিত হয়। অতএব আত্মাই 
একমাত্র সৎ পদার্থ; জগৎ আত্মাধিষ্ঠিত বিজ্ঞান (1৭9%) ঝ৷ 
উপলব্ধির প্রকরণমাত্র, নিজে বস্ত নছে। 

এই সমুদায় বাক্যাদির পূর্বাপর আলোচন! দ্বার! বুঝ! যায় যে, 

ইহাদের পরমাত্মাতেই সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, জীবাস্বায় নহে। পরমাত্মাই 
সংকল্লাঝ্মিক! “কামপ্রূপিণী সমাকর্ষ-শক্তি-যোগে দকলেরই “প্রিয়” 

স্বরূপে দর্শন শ্রবণ মননাদির বিষয়-ভূত্র মুখ্য কর্তা। 
এই বাক্যান্বয় তিন মুনির সম্মতি দ্বার] দৃট়ীভূত করিতেছেন। 

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধে- বিজ্ঞানবাদী আশ্মরত্যের মত এই যে, “আত্মনে বিজ্ঞানেন 
লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ 
রি সর্ধং বিজ্ঞাতং* এই যে প্রতিজ্ঞা, তাহা এই সোপাধিক জীবাত্বারই 

আশ্মরখ্য বলেন সর্বজ্ঞত্বসহ্চক সামর্থ্যবোধক লিঙ্গমাত্র “বিজ্ঞানকে ই” বুঝাইয়! থাকে। 

এ এখানে উপাধিসুক্ত *আত্মবিজ্ঞান”ঘার! সর্ধববিজ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই; 

নির্দেশ” উপাধিমুক্ত পরম কারণ বিজ্ঞান দ্বারাই সর্ধবিজ্ঞান সম্ভব হয় বলিয়া 

ই উপদিষ্ট হইয়াছে। *প্রিয়ত্ব* বা সমাকর্ষত্ব আত্মার সামর্থাস্বরূপ 
বারা সেই বিজ্ঞান দ্বারাই সম্পাদিত হয়; কেননা পরম কারণ ব্যতিরেকে উহা! 

আট আর কিছু ভ্বার' সম্ভব হইতে পারে না। স্থৃতরাং উপাধি মুক্ত 
হৃচক লিঙ্গরূপ আত্মার সামথ্যস্থচক পরম কারণ বিজ্ঞানই “সর্ব প্রিয়ক রী” সমাকর্ষক, 

ই সর্বাশ্রয়, ও সর্বন্বরূপ পরাত্ম(। এইরূপে উক্ত শ্রুতি জীবও 

ভেদের অভি- পরমাত্মার অভেদ ভাবই যে বুঝাইয়াছেন, ইহাই আশ্মরথ্যের মত। 

প্রায় নছে। চিৎ মাত্র প্ব্রহ্মই” দেহ, মন, বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কলুষিত 

' উৎক্রমিধ্যত স্বরূপে উপাধি যুক্ত হ্ইয়াই “জীব” আখ্যা প্রাপ্ত হন। মুতরাং 
তো জীব এ উপাধি সমূহ হইতে মুক্ত হইলেই, তাহার আর জীব ভাব / 
৪২১] থাকে না; সেত্রন্ষত্ব পায়। এইরূপে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াই, “ 
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উক্ত শ্রুতিতে তাহার দ্রষ্টব্যতবাদির অভিধান যে হইয়াছে, ইহাই 
ওড়লোমির মত। 

বিশুদ্ধাদৈতবাদী ওড়লোমির মতে, নিগুপ আত্মারই অনাদি 
অবিস্তাপ্ূপ “কাম” স্বরূপ সমাকর্ষভাববশতঃ, সেই আত্মারই 
তপ্তাব নির্বাহিত ব্যাবহারিক পরিক্রিয়া চলিতে থাকিয়া, তাহাতে 

গতিরূপ কম্পনাি বিহিত হয় ) এবং এই কম্পনাি হইতেই দেই 
নিগুণ আত্মাই জগদ্াচী কর্মরূপ উপাধি দ্বার! ভূষিত হইয়া 
অভিবান্ত হয়। পূর্বোক্ত বচনে আত্মার সর্ব প্রিয়ত্ব কথিত 

হওয়ায়, তদ্বারা পরমাত্াই বোধ; কেননা আত্মার, অর্থাৎ 

স্বীয় অস্তরস্থ নিত্যোপলব্ধি-শ্বর্ূপ “অহং*-পদ্দবাচ্য বিশুদ্ধ নিন 

» পুরুষের, প্রিয় লম্তন-রূপ আকর্ষণ জন্তহ যে কোন বস্তু প্রিয় 

কইয়া থাকে। একমাত্র প্রতাগাত্ম! পরমাত্বাই নিখিল পদাথে 

“সমাকর্ষ” রূপে প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ; পরিচ্ছিম্নাত্া 

জীব নহে। অতএব এইরূপে পরমাআ্াই জগতের মুখ্য কর্তা। 

অবিস্তা হেতুই জীব চিৎ মাত্র হইতেই জাত, এবং অবিচ্া মুক্ত 
হইলেই সে চিদ্রপ ব্রন্দে উপসম্পন্ন হইয়া, সেই চিং মাত্রেই 

আবিভূতি হয়; “সত্য সংকল্প” মাত্রেরও বশবর্তী থাকে না। 
ইহাই ওড়,লোমিগ মত ( শেষ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য )। 

তাৎপধ্য এই ষে, অবিস্ভাজনিত কাম বা সমাকর্ষ-গুণ হইতে 

প্রবর্তিত “কম্পন” বা গতি পরিক্রিয়ার তারতম্যাদি বশতঃ সেই 

চিৎমাত্র শ্বরূপ হইতেই বিভিন্ন ভূতাদ্দির অভিব্যক্তি বা স্যষ্টি। 

ভূত সঙ্ঘরূপ জীব অবিষ্া মুক্তি যোগে “কাম” বজ্জিত হইয়া 
সাক্ষাৎ চিংশ্বরূপত্ব বা ব্রহ্গত্ব পার়। এইরূপে যে ভূত বা বস্ত 

| যতই অবিস্তারূপ কাম হইতে মুক্ত সে ততই সত্বগুণ-প্রবল। 

সই বস্ত পরমাত্বার সহিত ততই ঘনিষ্ঠ মমৃদ্বযুক্ত। এইরূপ 

গড় লোমি 
' বলেন, জীব 
যখন দেহাদি 
সংঘাত হইতে 
উৎক্রান্ত হয়, 

অর্থাৎ মুক্ত হয়, 
তখন তাহার 

জীবভাব বা 

ভেদজ্ঞান 

থাকে ন1; 

অতএব জীব 
ও পরমাত্মার 

এইরূপ অভেদ 

ভব হইতেই 
উক্ত শ'তিতে 
“বিজ্ঞানাতআার” 
্রষ্টবাতাদির 
অভিধান হুই, 

যাছে। 



১৫৪ ব্দোন্ত তত্ব । 

উপক্রম অনুসারেই, ভূভাদির মধ্যে পপ্রিয়ত্বের” ব! সমাকর্ষণের 
তারতম্য হেতু, ক্রম পধ্যায়ে স্ব জাতীয় বিজাতীয় ঘনিষ্ঠ অঘনিষ্ঠ 

ইত্যাদি রূপ পদার্থের সৃষ্টি। অবিস্ভা শুণার্দির যে যে *গুণভাব” 

যে যে পদার্থে যে ষে ভাবে প্রবল, সেই সেই পদাথ শ্বজাতীয় 

বিজাতীয় ক্রম পর্য্যায়-রূপ তারতম্যান্থুসারে ঘনিষ্ঠ অঘনিষ্ঠ হইয়া, 

পরস্পর পরস্পরের সহিত মেই অনুরূপে সমাকর্ষণ শীল থাকে ; 

এবং এই সমাকর্ষ-জনিত গতি-প্রক্রিয়াদি হইতেই রাসায়নিক 

প্রক্রিয়ািরূপ উৎপত্তি স্থিতি লম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়মাদির 

ক্রিয়া বিবনিত হইতে থাকে; এবং এইরূপেই ভূত সঙ্বর্ূপ 

নিখিলের অভিবাক্তি সম্ভব হয়। ফলগতঃ চিত্মাত্র “অহংগ 

পদার্থ ই নান। ভূতত্বে বা জগতরূপে বিকাশ পাইয়। থাকে । ইহাই 

ওড়লোমির মতের ভাবার্থ। 

“প্রিয়োহিজ্ঞানিনোহত্যর্থমহং সচ মম প্রয়ঃ”। 
গীতা 

অথাৎ জাব অবিষ্ভামুক্ত হইলেই আনার (পরমাস্মার ) সহিত 

সর্বাধক সমাকর্ষযুক্ত হয়। “যথানগ্তঃ সন্দ্যমানাঃ সমুদ্রেহস্তং 

গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। তথ! বদ্ধান নামরপাদ্ বিমুক্তঃ 

পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥৮ 
মুণ্ডক। 

ন্দীনকল সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহাদের যেমন কোন নাম রূপ 

থাকেনা, সেইরূপ জীব ব্র্ধে উপসম্পন্ন হইলে নামরূপ হইতে 

বিমুক্ত হুয়। 

অবস্থিতোরতি “অনেন জীবেনান্ছু প্রবিশ্ত নামবপেব্যাকরবানি" এই শ্রুতির 

কাপরৎমঃ অর্থে কাশকুৎঘ্ন বলেন যে, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিতি করেন 9, 
২২ 

কাশকৃৎন্ন. এবং সেই অবস্থিতির বা বিজ্ঞানাম্মার দরষ্টব্যত্বাদি কথিত। পর-“ 
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মাত্রই অবস্থিতি হেতু বিজ্ঞানাত্মার প্রিয়ত্বলস্তনরূপ সমাকর্ধবশতঃ 

গু হঈতে মহৎ পর্যন্ত সকলেই সকলের সহিত প্কাম*্যুক্ত ; অর্থাৎ 

পরমাত্মার সকলেরই অন্তরালে অবস্থিতি হেতু সকলেই সকলের 

প্রতি সমাকর্ষধুক্ত; এবং পুর্ব কথিত প্রকরণার্দি মতে এই সমাকর্ষ 

হইতেই গতিপরেক্রিয়াদির তারতম্যাদি বশতঃ ভূতত্বাদি বিহিত 

জগঘ।চী কন্মের উৎপত্তি। অতএব তাহার মতেও পরমাত্মাই 

মুখ কর্তা। সমুদ্র যেমন সলিলাদির আশ্রন্ন, ত্বগাদি যেমন ম্পর্শাদি 

যাবতীয় বিষয়ের গ্রাহক, তেমনই পরমাত্মা সমুদার ইন্দ্রিয়বুত্তি সহ 

জীবাত্ার আশ্রয় ও গ্রাভক। পরমাতআ্মারই 'বস্থিতি ভেতু ভাহারই 

ঈক্ষণ নিমিত্ত মহড়তাদি-স্বর্ূপ অনন্ত পুরুততিরূপ পবিজ্ঞানঘন” 

জীবের উৎপত্তি; ইহাই ভাবার্থ। আবার শঙতে আছে, ণ্ষথ! 

এ সৈহুধা শ্যং উদকে প্রাপ্তং উদকামুবান্লীয়ছে লহ অস্যোদ্ 

”গ্রহণায় এবস্তাৎ যতো যতস্তব আদদাত লবণমেবেদং বা। তব 

ইদং মহ ৮ং অনন্তং অপারং বিজ্ঞান ঘন এব এতেভ্যো ভৃক্ত্যোঃ 
সমুখায় তাঁনি এব অন্ুবিনশ্ততি ।* 

সৈন্ধব থণ্ডে (ব্রহ্ম পদাথের উপম! ) জল ( প্রাক্কৃতিক কর্মের 

উপমা ) নিক্ষেপ করিলে, উহা যেমন তাহাতে একীভূত বা লীন 

হইয়! যায়? এবং সেই বিলীয়মান উদক ত্মাব উদগহণ করা যাক 
না; যেষে উদ্কন্থান হইতে তাহাকে গ্রহণ করা যায় সেই সেই 

স্থানে লবণই পাওয়া যায়। উদক ও লবণের পার্থক্য প্রাপ্তি হয় 

না; সেইরূপ এবনিধ প্রত্যগস্বরূপ অনবচ্ছিন্ন-ভূতরূপ সত্য অনন্ত 

নিত্য অপার বা একরসাত্মক বিভূ পরমাত্সা । ঈদৃশ বস্ত বিজ্ঞান- 
ঘন জীব; অর্থাৎ ইনি বিজ্ঞানঘন জীব হইতে পৃথক নহেন; ইনি 

£কবুল “প্রকৃত্যধ্যাসী* হইয়া, অথাৎ অধ্যাস যোগে প্রকৃতি- 

রূপে বিবন্িত হইয়া, দেহেন্দ্িয়াদি ভাবে পরিণত ভূতার্দিরূপে 

বলেন, পর- 
মাআআরই জীব- 
ভাবে অৰ- 

হিতি। 



প্রক্কৃতিশ্চ 
প্রতিজ্ঞা 
ৃষ্ান্তান্ুপরো- 
ধাৎ ॥২৩। 

ব্রহ্ম প্রকৃতিও, 
অর্থাৎ উপাদান 

কারণ ও, 

শুধু নিমিত্ত 
কারণ 

নহেনঃ কেশন। 

এ বিষয়ের 
স্বীকারে 
প্রতিজ্ঞা ও 

ৃষ্টাত্তের 
কোনরূপ 

বাধ! হয় না। 

১৫৬ বেদান্ত তত্ব । 

অভিব্যক্ত হন, এবং বিজ্ঞানঘন জীবরূপে তৎসমুদায়ে অবস্থিত 

থাকেন। প্রলয়ে বিজ্ঞানঘন জীব, এই সমুদার ভূতাদি হইতে 

সমুখিত হইলে, সে সমুদায়ের বিনাশ হয়, তখন সে জীবও বিনাশ 

পান্ন ; অর্থাৎ তাহার জীবত্বরূপ উপাধি নষ্ট হইলে সে দেবমানবাদি 
সংজ্ঞার অব্যক্তীভূত হয়। তখন সে পরমাত্মার সহিত একীভূত 

বা! লীন হয়। 

শ্রুতি জীব ও পরমাত্মার অভেদ দেখাইবার জন্তই প্রন্বপ 

প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহাই ওড়লোমির মত। কাশকৎসস বিজ্ঞান- 

ঘন জাবের “অবস্থিতি” পরমাত্মার প্প্রাক্কৃতিক অধ্যাসশ-হেতু 

“বিকার” বলিয়৷ স্বীকার করেন না; তিনি তিণে তৈলের মত 

ইহার সর্বান্তর বাহিরব্যাপী প্প্রাক্তিক পরিণাম” স্বীকার 
করেন। তবুও পরমাত্মাই যে কর্তা, জীব নহে, ইহাই তাহার 

উপদেশ। 

এখন ব্রহ্ম যে নিমিত্ত ও উপাদ্দান উভয় কারণই, তাহাই 
কহিতেছেন। 

ভগবান্ বাদরায়ণ বলিতেছেন, ব্রহ্ম শুধু মুখ্য কর্তার প নিমিত্ত 

কারণ নহেন, প্রকৃতিও, অর্থাৎ উপাদান কারণও বটেন | কেননা 

এ বিষজে শ্রুতি প্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তাদির আন্ুগুণ্য আছে। 
ধথা, “সদ্দেবসৌমোদমগ্র আপীতৎ একমেবা দ্বিতীয়্ং তদৈক্ষত 
বহুং স্তাং প্রজায়েয়েতিশ। 

ছান্দোগ্য 

“বিকার-জননী মজ্ঞামষ্টরূপ! মজাং প্রবাং ধ্যায়তে অধ্যাসিতাতেন 

তন্ভতে প্রেরিত! পুনঃ, স্থ্নতে পুরুযার্থঞ্চ তেন এব অধিষ্ঠিত জগৎ।” 

চুলিকোপনিষদূ। 
নির্বিকার ব্রহ্ম হবার! অধ্যাসিতা (রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত 
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জ্রান্তিসাত শ্বরূপে বিবস্তিতা ) অজ্ঞ! অগ্টরূপা অজাঞ্চব! বিকার- 
নন প্রকৃতিই ততকর্তক অধিষিতা হইয়া, অর্থাৎ তদীক্ষণের 

সিধ্য-মাজন্বারা *্ধান* (0769111067009)-বিশিিষ্ট হইয়া, জীব চৈতন্ত 

বূপে সংকল্লাত্মিকা হয়) আবার তীাহান্বার প্রেরিত হইক্ক!, 

ধাৎ তাহার প্রশাসন দ্বার! প্রবর্তিত হইয়া, (উপাদান কারণ- 

পে) কারধ্যাদি উত্পাদন করে ; এবং এইবরূপে ততৎকতক অধিষিত। 

ম্লাই জীব-ভোগাপবর্ণীর্ঘস্বরূপ জগৎ প্রসব করে । 

“আদেশ-মপ্রাক্ষী যেন অশ্রতং শ্রুতং ভবতি অমতৎ মতং 

বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং যথা! সৌম্য একেন মৃৎ্পিণ্ডেন সমস্তং মুন্ময়ং 
রে |” ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টাস্ত। 

পট. সেই (আদেশের ) প্রশাপনরূপ পরমাত্মার উপাদানত্ব সংঘটিত 

হওয়া ট্রা সেই “সাধ্য-নির্দেশ" ) সম্ভব ৷ হই থাকে । কেনন। 
ফ্ষার্য কারণ হইতে অব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ কার্য কারণ একক্র 

বতিত। নিমিত্ত কারণত্ব বশতঃ, কুলাল ও ঘটের ব্যতিরেকের 

মত, তাহার ব্যতিরেক নাই ; কেননা যে এক বিজ্ঞানরূপ উপাদান 

বার! জগৎ স্থষ্ট তেই বিজ্ঞানই আবার চৈতন্য স্বরূপে ইহার 

প্রশান্তারূপ নিমিত্ত কারণও বটে। অতএব এক বিজ্ঞানরূপ 

ব্র্দই প্রশাস্তারূপে বিশ্বের নিমিত্ত কারণ বা মুখ্য কর্তা; এবং 
তাহার অধ্যাল জাত *বিবর্ মাত্র” অব্যক্ত-প্রকৃতি স্বরূপে তিনি 

উহার উপাদান কারণ । ম্ুতরাং তাহাকে নিমিত্ত ও উপাদান 

উভয় কারণ স্বীকার করিলে কোন শ্রুতিরই বাধা হয় না। 

*« অপরেয়মিতস্তরঅন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাম্। 

. আীবভূতাং মহাবাছে! বয়েদং ধার্যযতে জন্তু ॥ 
রি -_গীত! 



অভিধাতে।- 
পদেশাও 0২৪॥ 

ব্রহ্ম নিমিত ও 
উপাদান উভয় 

কারণই 

বটেন ু 

কেনন। 

আতিতে সৃষ্টি 
বিষয়ে মেইরূপ 
উপদেশ 

অবছে। 

সাক্ষাচ্চোভয়।- 

শ্লানাৎ ॥২৫॥ 

ব্রন্ম সাক্ষাৎ 

উৎপত্তি ও 
লয়ে এতছু- 
ভয়ের কারণ 

রূপে কথিত 

৬১৫৮ বেদান্ত তত্ব। 

"ভূমিঅপশ ইত্যাদি অষ্ট প্রকার উপাদানাদি-স্বরূপিণী 
প্রকৃতির কথ। যে উক্ত হইয়াছে, ইহা! আমার অপরা বা'জড়। 

প্রকৃতি মাত্র; ইহা হইতে পর! বা উতক্ক্ অন্ত একটী জীবর্পা, 

অর্থাৎ চেতনময়ী নিমিত্তমাত্র-ন্বরূপিণী, আমার প্রকৃতি আছে 

জানিও, যে প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ-ম্বরপে চৈতন্ত-শক্রিরূপে কর্দদ্বার! 

এই জগৎ ধারণ করিতেছে । 

«“সোহকাময়ভবহ্হস্তাং প্রজায়েরেতি* ইতাদি এতিদ্বারা বুঝ! 

যায় যে, তিনি কামনা করিলেন বহু হইব, এবং স্বপ্নং 

আপনাকে প্রজা বা কার্যরূপে নিম্মাণ করিলেন। অতএব বুঝ! 

ষায় যে, ব্রহ্গ ঠৈতন্ত মাত্র স্বরূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া, সংকল্প- 

যোগে নিজেই স্থষ্টিূপে বা জগতের উপাদান কারণ রূপে প্রকাশিত 

হইলেন। অতএখ তিনি নিমিত্ত উপাদান উভয় কারণই,ব্বটেন। 

অর্থাৎ তিনি পুরুষ ধা আম্মাপূপে নিমিত্ত কারণ, এখ্য তাহার 

“কামনাশনিমিত্ত অধ্যাসভৃত প্রধান বা প্রকৃতি ব্ধপে উপাদান 

কারণ; এস্কলে শ্রুতির প্রতিজ্ঞার কোন বিরোধ নাই । প্রকৃতি 

জগতের উপাদান কারণ, তিনি সেই কারণেরই চৈতন্ত শ্ববূপ 

নিমিত্ত কারণ। তীহায় সংকরেরই বৰ! কামনারই জীবচৈতন্- 

স্বব্ূপিণী প্রকৃতিরূপে সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি। অতএব তিনি 

জীবাদির নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই হন। প্রধান এরূ” 

নে । 

“যতো বা ইমানি তৃতানি জায়স্তে” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে 

জান! যায় যে “যতঃ* অর্থাৎ যে উপাদান হইতে ভূতাদিজাত এব্ং 

প্রলয়ে যাহাতে লয় পায়, তিনিই পত্রঙ্গ*। এই শ্রুতি দ্বার! ব্রহ্গ 
সাক্ষাৎ নিমিত্ত $ উপাদান উত্তপ্ন কারণ বলিয়াই প্রতিপন্ন ভন 

*তদদাত্মানম্ শ্বয়ং কুরুতত* অর্থাং তিনি নিজে নিজেকেই স্হষ্ট 



প্রথম অধ্যায় । ১৫৯ 

করিলেন ) এই বাঁকো “আত্মারই* কর্তৃত্ব ও কর্ধত্ব, উভয়রূপে কৃতি 

ধী করণ উপদিষ্ট হইয়াছে । এস্থলে তাহার কর্তৃত্ব ও কার্ধ্যত্ 

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সংশয়ের উত্তরে কহিতেছেন 

যে, তিনি আপনাকে জগৎরূপে “পরিণত” করিলেন, অর্থাৎ 

রজ্জুরসর্পাকারের স্তায় ত্রান্তি-কল্পিত বিবর্তরূপে প্রকাশিত হইলেন; 

কেননা তিনি সৎ বা নত্য হইয়াও, অসত বা মিথ্যা! হন; অর্থাৎ 

রজ্জুতে সর্পাকারের প্রতীতির স্তায়, মিথ্যা ব! ভ্রান্তি কল্পিত 

“ববন্তুকূপেশ, একের অন্তাকার প্রতীতিরূপে প্রকাশ হয়। 

অতএব নিমিভ্ ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্গ। 

“্য্ভুত যোনিং গ্রবিশ্তন্থি ধীরাঃ কণ্তারমীশং পুরষং ব্রহ্ম 

. যোনং |” অর্থাৎ ধীর পুরুষগণ ঘিনি ভূত যোনি বা ভূতোপাদান, 

এবং নিমিত্ত কারণরূপ কর্তা ঈশ্বর পরমাত্বা ব্রক্ষযোনি, অর্থাৎ সগুণ 

ব্রন্মেরও কাবণ) তাহাতেই *ত্যাদি ছারা 

বুঝাধায় যে, “কর্ত* ও “যোনি এই দই শব্দদ্বার ব্রহ্ম নিমিত- 

কারণ ৪ উপাদান কারণ উভয় বলিকাই গীত হইয়াছেন। 

এখন “পরমাণু ও শুন্তাদি” এ্রত্যুক্ত হইলেও জগৎ কারণ 

নভে, ব্রহ্গই প্রতিনিয়ত জগৎ কারণ, ইহাই বলেছেন । 

সমন্বয়ের পরিশেষে মূল কথ! এই যে, পঙ্ষরং প্রধানং অমুহং 

অক্ষরং একোরুদ্রোনদ্বিভীয়ায়তস্থঃ | যো দেবাগাং 

প্রভনশ্চোভুপশ্চ বিশ্বাধিকে। রদ্রো মভবিঃ। যদাতমন্তন দিবান 

রাত্ির্নপন্ন চাসীচ্ছিন এব কেবল ইতি”; অর্থাৎ পরমাত্মাই গ্রধান 

প্রত, অমুত (নিত্য ), অক্ষর (সদৈকরস ), ক্ষর (জীবাত্ম। )। 

একমাত্র রুদ্র ( সর্ন্বাধ্যক্ষ ) আছেন, তাহার দ্বিতীম়্ নাই। তিনি 

দেবগণেব ( উপাদানরূপে ) প্রভব, (নিমিত্ত কাবদন্ূপে ) উত্তব) 

" ঈকলের উপরিস্থ বা শ্রেষ্ঠ, কলের গংহর্তী, আবার পরমপুজ্য 

পবেশ করেন। 

হর । 

হওয়।নন ও, 
তিনি সাক্ষারড 
নিমিত্ত ও 
উপাদান উভয় 

কাঁরণ বলিয়াই 
বেদবেছ্য। 

আত্মবতেঃ 
পরিণামাত॥২৬] 

আম্মসন্বপ্ষিনী 

কৃতি বা 
অনুকরণ হইতে 

তরঙ্গের প্রকৃততি- 
রূপ পরিণাম ; 
হ5র1ং তিনি 
নিমিত্ত ও 

৬পা৭ান উভয় 
কারণই হন। 

যোনিশ্ হি 
গীঘতে ॥২৭। 
বগা *বিশ্ব- 
যোনি” বলিয়। 

উপনিষদে গীত 
হইয়াছেন। 
এতেন সর্ব 

ব্যখ্যাত। 

বাখাাতা2॥২৮। 

যে যে প্রমাণাদি 

দ্বার! প্রধানের 

জগৎ কারণত্ব 
নিরাকৃত 
হইয়াছে সেই 
সেই প্রমাণাদি 



দ্বার! পরমাণু- 
বাদ ও শুন্তাদি 
বাদ নিরাকৃত 
হয়। 

১৬৩ বেদান্ত তত্ব । 

প্রশান্ত মহষিও। যখন অসংরূপ তমসা ছিল না, দিন ছিল ন৷ 
রাত্রি ছিলনা, এবং সতও ছিল না; তখন একমাত্র "শিবই* 
ছিলেন। শেতাশ্বতরের এই বাক্যগুলি হইতে বুঝ! যায় যে, 
এুতিতে প্রধান, পরমাণু ও শৃন্যাদির কথ' উক্ত হইলেও, ব্রহ্গই 
প্রতিনিয়ত একমাত্র জগৎ কারপরূপে কথিত হইয়াছেন। এখানে 
“হর” প্রভৃতি শব ব্রহ্ম বোধক। 

স্নামানি বিশ্বাদিনসাস্ত লোকে যদাবিরাঁসীং পুরুষস্তনক 1 
নামানি সর্বানি সমাবিশস্তিতং বৈ বিষুং পরমমুদা হরস্তি ইতি । 

ভান্ববেয় শ্রুতি। 
সংসারে এমন নাম নাই এবং বিশ্বে এমন পদার্থ নাই যাহা 

পুরুযোভম বিষুতে প্রযোজিত না হইতে পারে, যেহেতু তাহ 
হইতে সকলেই আবিভূত হইস্জাছে। নামাদি সমস্তই ধীহাকে 
আবেশ করে, সেই বিষ্ণকেই পরমপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করা 
হইয়াছে। 

চতুর্থপাদ সমাপ্ত। 
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প্রথম গানে । 

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ন্বরপের সমন্বয় নিরূপণ-সাহাছে উক্ত 

হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্বৃতি-তর্কবিরোধ পরিহারার্গে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতি বাকাদির আশঙ্কা 

পরিহার দ্বার! ব্রন্মেসমন্য় উপপন্ন করিয়াছেন; দ্বিতীয় অধ্যায়ে 

নান! যুক্তি দ্বার! পরমাণু প্রধানাদি বাদ নিরস্ত করিয়! ব্রহ্ম কারণ- 

বাদ নিশ্চিত করিতেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে ব্রঙ্গ- 

কারণ বাদের শঙ্কা পরিহার করিতেছেন। 

ঞ এখন কথা হইতেছে যে, সকলের কারণ স্বরূপ ব্রঙ্গে যে 

সমন্বয় দিত হইয়াছে, সাংখা দ্বারা তাহা! বাধিত হইতে 

পারে কি না? সাংখ্যের মতে, ত্রিবিধ ( আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক 

ও আধিভৌতিক ) ছঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তির নাম অত্যন্ত 

পুরুষার্থ। মত্ন্ত পুক্ষার্থ অর্থে যাব কোন কালে ধ্বংস হয় 

ন।, যাহা নিতা বিবাজমান, তাদৃশ পুরুষার্থ বা "মোক্ষ*। অচেতন 

প্রধানই ম্বতজ্জ বা স্বয়ং সিদ্ধ .এবং জগতকর্ত। । আত্ম। স্বভাবতঃ 

বিমুক্ত ; সেই আত্মার প্রধানের সংযোগে তভোক্তত্বরূপ অভিমানের 

উদয় হয়। তাহার এই আভিমানিক ভোক্ত ত্বাদির “মোক্ষার্থ ই” 

হইতেছে প্রধানের স্বার্থ, অথাৎ জগৎ কর্তৃত্ব । প্রধান অচেতন 

হইলেও ক্ষীরবৎ কার্ধায করিয়। থাকে ; অর্থাৎ ক্ষীর জড় পদার্থ 

হইলেও যেমন বসের বৃদ্ধির গন্য প্রবর্তিত হয়, অচেতন 'প্রধানও 

ঈসেইরূপ পুরুষের মোক্ষার্থে প্রবৃত্ত হয়। যদিও অচেতন প্রকৃতির 

১১ 



ৰা 

বৰ 

স্মত্যনবকাশ 

দোষ প্রসঙ্গ 

ইতি চেম্নান্য 
স্মুত্যনবকশ 

দোষ প্রসঙ্গাৎ 
1১1 

( সাংখ্য) 

স্থৃতির মূল 
প্রকৃতিবাদ বা 
প্রধানের কর্তৃত্ব 
প্রতিপাদকত 

বেদাস্তে নাই 

১৬২ বেদাস্ত তত্ব 

€ প্রধানের ) শ্বতঃ কর্তৃত্ব এবং অবিকারী পুরুষের (বুদ্ধিকোষে 
সর্ব-সাক্ষিত্ব-রূগে বর্তমান প্রত্যগাত্বা জীবের ) তোক্ৃত্ব ব! বিকার* 
অনস্তধ ১ ক্রিয়। সম্পাদনবিষয়ে “অনৃষ্ট* বশে চৈতন্তের 

অধিষ্ঠান হেতু অচেতনেরও চেতনধন্্ম অসম্ভব নহে; যেমন 

অগ্নির উর্ধঘ জলন, বায়ুর বন্রগমন এবং বৎসের অদৃষ্ট বশে গাভীর 

স্তন্ত ছুগ্ধের ক্ষরণ, ইত্যাদিবং। অতএব পুরুষসানিধ্যহেতু 

প্রকৃতির কর্তৃত্ব এবং ভোক্ত ত্ব, অর্থাৎ স্থথ দুঃখ বোধ, এইকবপ 

চেতনধর্দ ঘটে; এবং এইরূপে প্রক্কৃতির সান্লিধ্যবশতই নির্বিকার 

পুরুষের ও ভোক্তত্ব বা অভিমান সম্পাদিত হয়। 

উল্লিথিত কারণাদি বশতঃ দেখা ধায় যে, জড় প্রধানের স্বতঃ 

কর্তৃত্ব সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে। ব্রঙ্গকে পুরুষরূপে কারণ, অর্থাৎ 

এইরূপে জগৎকর্তা, স্বীকার করায় বেদান্ত সাংখোর বিরুদ্ধ হয় 
দাড়াইয়াছে। কেনন৷ সাংখ্যের পুরুষের সঙ্গহেতু প্রকৃতি ' 
প্রতিপত্তি হয়, তাহ! পুরুষের কারণত্ব জনিত নহে ; কেবল “সঙ্গ- 

মাত্রে” অদৃষ্ট বশে প্ররুতিতে ম্বতঃ-প্রবৃত্ত ভাবেই উহ! সংঘটিত 

হয়। আুতরাং বেদাস্তের মতান্ধসারে সাংখ্যর অর্থ ব্যর্থতারূপ 

দোধাপত্তি ঘটে । 

এখন সাংখ্য স্ৃতিত্বারা বেদবাদের সংকোচ যে অধুক্ত তাহাই 

দেখাইতেছেন। 

যদি বল যে, শ্রুতিসমূহের অর্থাদি সাংখ্যের বিরুদ্ধমতে ব্যাখ্যাত 

হওয়ায়, সাংখ্যের নির্বিষয়ত| দোষাপত্তি ঘটিয়। পরে বটে, কিন্ত 

সাংখ্যও কপিলের পরমাপ্ত জ্ঞান দ্বারাই প্রণীত, কেনন| শ্রুতিও 

প্থাষি প্রস্থতং কপিলং” ইত্যাদি দ্বারা কপিলের আগ্তত্ব স্বীকার 

করিয়াছেন; অতএব বেদান্ত দ্বার ইহার বার্তা দোষ ঘটায় 

বেদাস্তের অত্রান্ততা কিরপে সঙ্গত বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি ?, 
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ইহার উত্তর এই যে, সাংথ্য দ্বার বেদাস্তের বৈর়র্থয প্রতিপন্ন হয় 

লা, কেনন! মন্ুপ্রভৃতির স্থৃতিসমূহ ব্রহ্মকেই অদ্বিতীয় কারণ 

বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন; সে সমুদ্ধায় স্থৃতিতে ঈত্বরই জগতের 

উৎপত্তি লয় প্রভৃতির হেতু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন; 
সাংখ্যের " প্রকারাস্তরের সহিত উহাদের সঙ্গতি নাই। স্থতরাং 

বেদান্তকে ভ্রান্ত বলিয়া! স্বীকার করিলে সে গুলিরও দোষ প্রসঙ্গ 

হয়। এই সমুদ্বায় কারণাদি বশতঃ সাংখ্যকে আপু বাক্য বলিয়া 

অভ্রান্ত স্বীকার করা যায় না। সাংখা নানাম্মবাদী ; মন্থু একাত্ম- 

বাদী, নানাত্মবাদ স্বীকার করেন না; যথা, 

*সর্ববভূতেষু চাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্ম নিসমং, 

পশ্যন্ আত্মধাজী স্বরাজ্যং অধিগচ্ছতি |” 

«আপীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। 
অপ্রতর্কযমবিজ্ছেয়ং প্রস্থ গুমিব সর্ববতঃ | 

ততঃ সয়স্তৃর্ভগবান অব্যক্তোব্যঞজয়ন্ ইদং । 
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ | 
যোহুসৌ অতীক্দরিয় গ্রাহাঃ সুক্ষোহবক্তঃ সনাতন: । 
সর্ববভূত ময়োহচিন্তাঃ সএবন্বয়মুদ্বভো ।” 

মনুসংহিত] ৷ 

“বিষোঃ সকাশাছুত্ত।তং জগশ্ড তত্রৈবচশ্থিতম্ | 
পরাশরসংহিতা । 

“জগৎ স্ষ্টে লীল! নিত্যত্বং ব্যঞ্জিতং শরীরাত তাদৃশাৎ 
তমসঃ বিষ্টোঃ।” 

বিষুপুরাণ। 

বলিয়।, 
স্মৃতি দ্বার 
বেদান্তেরই 
অর্থাভাব দোষ- 
প্রাপ্তি ঘটুক, 
যদি ইহ! বল 
তাহ! ঠিকনছেঠ 
কেনন! অন্য 

স্বতিদ্বারা এই 
স্মৃতিতে এই- 
রূপ অর্থাভাব 
দোধপ্রাপ্তি 
ঘটে। 



ইতরেবাঞ্চানু- 

পলকে: ॥২। 

ইতরাদিরও, 
অর্থাৎ মহত্রত্বা- 
দিরও, দর্শন 
€যাগযরূপে 
উপলব্ধি ন। 

হওয়ায়, 

ংখোর মত 

অযুক্ত। 

এতেনযোগ: 

প্রতু।কঃ || 

পুর্বেধাক্ত প্রমাণ- 
ঘর যোগও 

প্রতিষিদ্ধ হয়। 

১৬৪ বেদাস্ত তত্ব । 

সাংখ্যোক্ত প্রধানের অন্তান্ত অর্থনিচয়েরও বেদে এবং লৌকিক 

বিস্তদ্ধদর্শনে উপলম্ত নাই; তজ্জন্ত তাহার আগ্তত্ব বা অন্রাস্তত্ব, 

স্বীকার কর! বায় না। সাংখ্যে উল্লিখিত আছে, পুরুষচিন্মাত্র 
স্বরূপ, প্ররুতিই পুরুষের বন্ধমোক্ষ বিধান করে; এই বন্ধমোক্ষ 

প্রাকৃতিক মাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবুত্তি বশতই এই 

সমুদায় সংঘটিত হয়। এ প্রবৃত্তির কারণরূপ ঈশ্বর নাই? ম্বতঃ 
প্রবুত্ত প্রকৃতি হইতেই পঞ্চকরণখুত্তিকপ মহত্বত্ব ও প্রাণাদি 

প্রভৃতি হয়। সাংখ্যোক্ত মহত্ত্বাদি শৌশ মহত্বত্বাদি হইতে 

পৃথক ; আবার, বিশুদ্ধ দর্শন মতে অচেতন প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি 

সম্ভব হইতে পারে না; এবং সাখ্যের অব্যাপ্য মহত্ত্বার্দিব 

শ্রোতবাপ্য মহত্তত্বাদ্দিতে বিশুদ্ধ দর্শনযোগ্য উপলব্ধি হইতে পারে 

ন।। সুতরাং সাংখ্ামত অবুক্ত। 

সাংখ্ের বৈয়র্ঘয প্রতিপা্দন দ্বারা যোগের ও যে বৈষর্থ্য . ।; 

পাঁদিত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে, কেননা সাংখোর নায় 

যোগ ও বেদ-বিরুদ্ধ, এবং বিশুদ্ধ দর্শন সন্মতও নহে । সাংখ্যের গ্ার 

যোগেও প্রধান স্বতন্ত্র কারণ) লীশ্বরও জীব চিতিমাত্র বিভব- 
গ্ববূপ; এবং যোগ হইতেই ছুঃখ নিবৃত্তি ও মুক্তি হইয়! থাকে । 

বেদাস্ত মতে ইন্দ্রিয়া্দির করণরূপ বৃত্তিসমূহ ব্রন্গশস্তি হইতেই 
প্রাপ্ত বলির কথিত। 

পাতঞ্জলি কপিলের অনুসরণ পূর্বক তাহা! স্বীকার না করিয়া 
প্রঞ্ৃতি হইতেই শ্গতঃ প্রবৃত্তিরপে যে ইহার! প্রাপ্ত তাহাই স্বীকার 
করিয়াছেন। কোন কারণ-শক্কির অভাবে জড় প্রধানের স্বতঃ 

প্রবৃত্তিকপ কারণত্ব বিশুদ্ধ দর্শন মতে অসম্ভব হয়। সুতরাং 
যোগের মতও অযুক্ত। 

এখন “বৈলক্ষণ্যাথ্য” যুক্তিত্বারাও যে বেদান্ত বাক্য সকলের 
যুক্তি যুক্তত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাই বুধাইতেছেন। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৬৫ 

বদি তর্ক কর যে, অচেতন জগৎ চেতন বর্গের সমলক্ষণ নহে; 

ন্ৃতরাং কিন্নপে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণরূপিণী প্রকৃতি হইতে 

পারেন? এই বৈলক্ষণ্য শান্তর প্রসিদ্ধও বটে। সাংখোো কার্য ও 

কারণ উভয়ই অচেতন; কেবল নিগুণ পুরুষরূপী চৈতন্তের 

সান্নিধ্য দ্বারাই জগতে জীবরূপ চেতনের উৎপত্তি হয়।' সুতরাং 

সাংখ্যমতই সিদ্ধ ছউক ? 

এই সংশয়ের উত্তর এই যে, সমস্তই চৈতন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম হইলেও 

চেতন ও অচেতন ছুইটা বিসদৃশ বিভাগঞ্তি প্রসিদ্ধ । ব্যক্ত 

চৈতগ্তই চেতন এবং অব্যক্ত চৈতন্তই অচেতন বা জড় পদার্থ। 

ব্রন্ষের অন্ু-প্রবেশ হেতু জগৎ ব্রচ্ষময় বা চৈতন্ঘময়, কিন্তু 

লোষ্টরাদিতে সেই চৈতন্ত ব্যক্ত ন হওয়া বশতঃ, অর্থাৎ চৈতন্তের 

এ্রপ্রকাশরাহিত্য বশতঃ, ইহারা জড় বা অচেতন বলিয়। অতিহিত 

হয়। সুতরাং জড়ত্ব চৈতন্তের উপাধি মাত্র স্বরূপে চেতন 

হইতে বিলক্ষণ বা বিসদূশ মাত্র ; অভাবরূপে নহে । অতএব সমস্ত 

বস্তই যে চেতন পার্থ না হইলেও চৈতন্াজাত ইহাই সিদ্ধ। 

যদিও “কান কোন ক্রাততে পগৎ ও ব্রহ্ষের বৈলক্ষণ্যব্ূপ 

ভেদ প্রতীতি ও হয়) তবুও উত্তর এই যে, ব্রন্গর্মীমাংসা ধন্ষের 

গ্তায় কেবল শান্তর সাপেক্ষ নহে । “অপ্রমেয়” ব্রহ্ম শুধু শান্তার 

প্রমেয় হইতে পারেন না) বিশুদ্ধ দর্শন জ্ঞানেরও এস্থলে প্রয়োজন । 

ধর্ম অনুষ্ঠানসাধ্য, ব্রহ্গ অনুষ্ঠান সাধ্য নছেন। 

য্দি বল যে, ব্রহ্ম পৃথিবী প্রভ়ৃতিবৎ সিদ্ধনস্ত; িদ্ধবস্ত 

প্রমেয় ) সুতরাং ব্রহ্মও গরমের হউক? কেনন| পব্রহ্ধান্ু ভবের” 

নিমিত্ত বণ মনন ও নিদিধাসনাদি সাধন! উপদিষ্ট হইয়াছে । 

4 শ্রুতি আপ্তজ্ঞানাদির ইতিহাদ অবলম্বনে সংরক্ষিত বণিয়! যুক্তি 

তর্ক বা অনুমানাদি অপেক্ষা অধিকতর গ্রাহাণীল় প্রমাণ ৷ ইভার 

নবিলক্ষণ 
ত্বানস্ত তথাত্ব 

শব্দাৎ ॥8॥ 

জড় জগৎ চেতন 

ব্রহ্ম হইতে 
বিলক্ষণ বা! ভিন্ন 
হওয়। বশতঃ 

ব্রন্দ জগতের 
কারণ নছে 

বল যাউক? 

কেননা শ্রুতি 
হারাও জগতের 

ব্রহ্গ-বৈলক্ষণা 
বাজড়ত্ব সিদ্ধ 

হয়। 



অভিমানব্যপ- 

দেশস্ত বিশেষা- 

মুগতিভ্যং/৫। 
অভিমানী 
দেবতাদেরই 
ব্যপদেশ হই- 

যাছে; কেনন। 

শ্রতিতে 

ভোক্ত, ভোগ- 

রূপ জড় 

চেতনের বিশেষ 

এবং পুরাণাদির 
ও তদ্রপ অন্গু- 

গমন দ্বারা ইহা 
জান! যায়। 

১৬৬ বেদান্ত তত্ব। 

উত্তর এই ষে, প্রমেযর় বস্তু উপাদান হুইলেও মুখা কারণ বা, 

নিমিত্ত কারণ হইতে পারে না; কেনন! যাহা প্রমের হয়, অর্থাৎ 

বুদ্ধি গ্রাহ্য হয় বা ঘটে, তাহ! কাধ্যরূপেই পরিগণিত, সুতরাং 

এই প্রমেয় কারণেরও আবার অন্ত কারণ প্রয়োজন হুয়। অতএব 

ইহা মুখা হইতে পারেন! (১২1১।১ হৃত্রের ভাষা দ্রষ্টব্য )। শ্রুতি 

কথিত এইরূপ “অগ্তব* উপাপন। প্রতীক মাত্র, বিজ্ঞান-প্রতীক 

নহে। তবে ইহ! বিজ্ঞান দ্বার! ব্রহ্ম নির্ণয়ের অন্ততর প্রমাণ-স্বরূশে 

সমর্থন করে; ইহাই ভইতেছে এইরূপ “অনুভবের” মাহাত্মা। 

ছান্দোগ্যে আছে “তত্তেজ এঁক্ষত বহুস্তাংতা অপি এক্ষন্ত বহব্যঃ- 

স্যাম”; ইত্যাদি । 

বুহদারণ্যকে আছে, পতেহইমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমান। 

ব্হ্ষজগা £* ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে, তেজ ও প্রাণও, 

জড় পদার্থ, স্থতরাং তাহাদেব সংকল্পরূপ স্বভঃপ্রবৃত্তি সম্ভব হয় 

নাঃ অতএব এই সমুদায় বাকাসকল বাধিতার্থক বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। বন্ধার পুত্র হওয়ার মত, জড়ের সংকল্প প্রমাণ 

বহিভূতি; এবং তদ্দারা স্থষ্টি হওয়াও সর্বথা গ্রামাণ সঙ্গত নহে । 

এইরূপ একদেশ প্রামাণ্য দ্বার অন্তের অপ্রামাণ; বশতঃ বর্ষের 

জগৎ কারণত্ব শ্রয়মাণ হয় না। ম্ুতরাং এখানে, সাংখোর 

প্রধানের মত, জড় কর্তৃত্ইতো প্রাণ হয়? ইহার উত্তরে 

কহিতেছেন, এখানে তেজাদি শবে তদভিমানিনী চেতনাশালিনী 

দেবতার্দেরই বাপদেশ করিয়াছেন ; ম্মচেতন তেজ প্রভৃতি ব্যপদিষ্ট 

হয় নাই। ইহাদের বিশেষ এবং অন্ুগতি, অর্থাৎ বাফ্যাদির 

পূর্ব পশ্চাৎ আলোচনা দ্বারা যে সমুদ্ধায় বৈশিষ্ট্যাদি পাওয়া যায়, 

সে সমুদ্দায় হইতে বুঝা যায় যে জড়রূপ তেজ ও প্রাণা্দি ভোভৃ- 
রূপে যে চেতনরূপ ভোগের আশ্রিত সেইরূপ চেতনাভিমানী 
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বস্তই ব্যপদিষ্ট হইয়াছে । আশ্রয় বিহীন তেজাদি দ্বার! স্থষ্টি সম্ভব 

“ছঈইতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন-*হস্তাহমিমাস্তিক্! দেবতা 
ইতি । তেজোহবল্লানাং সর্বাহটব দেবতাঃ* $ ইত্যাদি ছান্দোগ্যে । 

“অগ্নিবাগ_ ভূত্বামুখংপ্রাবিশৎ, আদিত্যশ্ক্ষুভূর্বা অক্ষিণী 

প্রাবিশৎ” ইত্যাদি প্রতরেয়ে। 

*পরথিব্যাদি-অভিমানিন্যো দেবতাঃ প্রথিতৌজসঃ | 
অচিস্ত্যা১-শক্তয়স্তাসাং দৃশ্ঠুন্তে মুনিভিশ্চতাহ” । 

--ভবিষ্যা পুরাণ । 

প্রাণ হইতেছে ব্রর্দের "অন্তরঙ্গাপ্শক্তি (75০1)10 1099), 
অর্থাৎ বিশুদ্ধ স্বরূপ শক্তি, যাহাকে চিৎশক্তি, জ্ঞানশক্তি, পৰ্রাশক্তি, 

ব। বিস্তাশক্তি ইতার্দি বলিম্না অভিভিত করা ভয়; এবং যা 

কেবল “আমি আছি” এইরূপ "সতমাত্রত্বশ্বরূপ* চৈতন্ত বিশিষ্ট 

বোধ মাত্রের প্রকাশক । তেজ হইতেছে এই প্রাণেরই বিক্ষেপাত্মক 

বা মায়া! কল্িত প্রকরণরূপ “বহিরঙ্গাশক্তি” (00179710101 00199), 

বাহাই অপরাশক্তি, অচিৎশক্তি ও ক্রিয়া বা মায়াশক্তি, অর্থাৎ 

“ঘবিচ্যাশ, ইত্যাদদ বলিয়। প্রসিহ্ধ ; এবং যাহা হইতে সংকল্লাত্মক 

প্রাকৃতিক সমাকর্ষণের উতপত্তি। "আসবাব এই তেজার্দির (তা 

অপি ক্রীক্ষস্ত” ইতাদি হেতু) প্রাকরণারদি হইতেছে *তটম্থা” বা 

জৈবশক্তি (0195 5108] 19:০০), যন্বারা। এই বাহা জগতের অভিব্যক্কি। 

স্থতরাং একই মাত্র মুখ্যপ্রাণেরই প্রকরণাদ্দি হইতেছে তেজাদি 
রূপ নানা পরিচ্ছন্ন শক্তিসমূহ। শক্তি গুণবোধক বিশেষণ 

মাত (10508029081 £9156192. 02019) ১ স্থতরাং কাধ্যকারিণী 

শক্তি অর্থে শক্তিমান বা গুণযুস্ত অভিমানী বস্ত (70108) 

ঈঅবশ্তই স্বীকাধ্য । অতএব মুখ্য প্রাণ যাহার স্বরূপ, অর্থাৎ 



দৃষ্ততেতু।৬। 
পূর্্বহত্রের 
লৌকিক দৃষ্টান্ত 
“ও দেখ! যায়। 

» ৬৮ বেদান্ত তত্ব । 

চিৎপক্তির আশ্রয়রূপে যাহাতে স্বয়ংসিদ্ধ। সেই বস্তই একমাত্র 

জগৎ কারণ । | 
“রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়” । 

- দৈবীমীমাংস। দর্শন । 

অর্থাৎ, পরমাত্মাই মাত্র রলরূপ বাচেতন; তাহার মারা 

যাহাই হইতেছে গ্রক্কতি, জড়রূপ বা অচেতন। সুতরাং রসাত্মক 

ভীবস্তেন কিন্তু মায়াত্মকভৃত ও ইন্দ্রি়নিচয় অচেতন। ইহাই 

হুঠতেছে জড় ও চেতনের বিশেষ বা পার্থক্য । 

এই সমুদ্ধায় প্রমাণাদি দ্বার! বুঝ! যায় যে, পূর্বোক্ত শ্রুতি 

সমূহে তেজ আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা “পরমাত্মারই উপদেশ” 

হইয়াছে। 
এখন তর্ক এই যে,ব্রক্ম জগতের উপাদান হইতে পারেনঃ, 

কেননা! উভয়ের বৈরূপ্য সর্বথা অবিরোধময়। উপাদের নিশ্চয়ই 

উপাদ্ধানের স্বরূপ হইয়া! থাকে; যেমন মৃত্তিক! স্বর্ণ ইত্যার্দির 

উপাদেয় ঘট মুকুট প্রভৃতি। ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্কেশ্বর, অবিকারী, 

বুদ্ধির অগ্রাহ্া ও বিশুদ্ধ নুখস্বরুপ, আবার জগৎ হইতেছে 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন, স্থখ দুঃখাদিময়, পরিচ্ছিন্ন ও বুদ্ধিগ্রাহাবিকারী পদার্থ। 

সুতরাং ব্রন্ম জগতের উপাদান কিরূপে হইবে? বরং প্রধানেরই 

হওয়া উচিত! আবার, অতীন্দরিয় স্বপ্ূপ চিত্মাত্র ব্রদ্মনিত্যন্বরপকে 

ইন্দরিয়গ্রাহ্থা বা স্থুলরূপ অনিত্য জড়ত্বে প্লুরিপত করেন, এইক্ধপ 

বৈরূপ্যেরও পরিহার করা দুর্ঘট ? 

উত্তরে কহিতেছেন, বৈরূপ্য ঝ বৈলক্ষণা!বশিষ্ট বস্ত সকলের 

উপাদানোপাদের় ভাব লৌকিকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রারুতিক 

বস্ত সমুহের যে বৈরূপা বিশিষ্ট দ্রব্যাদি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, 

ইহাই জন! যায় । শ্রুতিতেও আছে, ূ 
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“বথোণনাভঃ স্থজতে গৃহুতেচ । 

যথা পৃথিব্যামৌষধয়ঃ সংভবস্তি । 
যথ| সতঃ পুরুষাঁশ কেশলোমানি । 

তথাক্ষরাৎ্ড সম্ভবতীহ বিশ্বম্।” 

অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্হ জগতের বুদ্ধির অগোচর কোন পদার্থ 

হুইতে যে উতৎপভি, ইহাই জানা যায়। 

লৌকিকেও দেখা ষায় যে, কোন এক অর্দৃশ্ত অজ্ঞের় পদার্থের 

গতি প্রকরণাদি হইতেই বিভিন্ন রঙ বিরঙের দৃশ্যমান আলোক 

প্রভৃতির উৎপত্তি ঃ সুযুপ্তিতে মানসিক গতি প্রকব্ণার্দ হইতেই 

. জাগ্রতবৎ স্বপ্ন কলিত স্য্টি; অচেতন গোময় হইতেও চেতন 

বুশ্চিকাদির উৎপত্তি; চেতন জীব হইতে অচেতন কেশ লোমাদ্ির 

উৎপত্তি; ইত্যাদি হইতে বেশ দৃষ্ট হয় যে, বৈলক্ষণা বিশিষ্ট বস্ত 

সমুহেরও উপাদান ও উপাদেয় সন্বন্ধ গাছে । কিন্তু কেন যে 

ইহ। হইতে পারে তাহ! অজ্ঞাত ; কেননা, ব্রহ্ম ত্বরূপের বিক্ষেপ- 

শক্তি “মায়!” অনাদি অবিগ্ঠারূপিণী অজ্ঞেয়-তত্ব-স্বরূপিণী মাত | 

অতএব ব্রহ্ম ও জগৎ ইহাদের মধ্যে একে বুদদ্ধর অগোচর এবং 

অন্তে বুদ্ধ-গ্রাহা এইরূপ বৈলক্ষণ্া থাকিলেও, পরস্পর 

উপান্দানোপাদেয় ভাবেও যে সম্বন্ধ যুক্ত হইতে পারে ইহা 

অসম্ভব নহে । এস্বলে তাহার উপাঙ্গান্ূপ কারণত্ব যে একমাত্র 

সেই “মায়” দ্বারাই সম্ভন হইতে পাবে, ইকাই বোধ্য। 

যদি বল যে, জবের ও কেশ লোমাদ্দির পাথিনত্বধপ এক 

স্বভাব, অর্থাৎ উভয়ই বুদ্ধিগ্রাহা; সুতরাং ব্রহ্গও জগতের সত্ব! 

বা বস্তত্বেরও এক স্বভাব হইবে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতবৎ বুদ্ধি 

গ্রীহ হইবে, কেননা কারণ কাধ্য হইতে পৃথক হইতে পারেনা । 



অসদ্দিতি চেস্ন 
প্রতিষেধ মাত্র 
ত্বাৎ॥৭। 

গতির পূর্বে 
“অসৎ” ছিল, 

যদ্দি ইহা বল 
তাহু। ঠিক 

নহে; কেনন। 

শ্রুতিতে ইহার 
প্ররতিষেধ 

করিধাছে। 

১৭০ বেদান্ত ততব। 

ইছার উত্তর এই যে, তাহ! অঙঙ্গত; এ গ্রমাণ পূর্বেই দেখান 
হুইয়াছে। তিনি অগ্রমের, কেননা তিনি রূপচিহ্থার্দিবিহীন') 

স্থতরাং তিনি প্রত্যক্ষ বহিভূত শ্বরূপে, অর্থাৎ বুদ্ধির অগোচর 

স্বরূপে, অননুমেয়। অতএব তিনি তর্কের অগোচর। শুধু বিজ্ঞান 
দার তাহার উপলব্ধি হয় না; সেজন্ত আগুজ্ঞানরূপ শ্রুতি 

প্রমাণের প্রয্বোজন হয়। এই উভয় প্রমাণ দ্বার! জানা যায় যে, 

বুদ্ধির অগোচর, অপ্রমেয়, নিগুণ ব্রহ্ধই জগতেয় মুখ্য কারণ ; 

তাহার মায়া প্রকৃতিই হইতেছে ইহার উপাদান। (১৬১১ 

দ্রষ্টব্য )। 

এখন তর্ক এই যে, যদি উপাদান হইতে উপাদেয়ের বৈলক্ষণ্য 

সম্ভব হয়; তবে এই বুদ্ধিগ্রাহ জগতের স্যষ্টির পূর্ব্বে উহার . 
উপাদান ব্রহ্ম অবস্ঠই বুদ্ধির অগোচর “অসংশ্রূপ ছিল, তাং 

অসৎ ( ন+সৎ ) অর্থাৎ অভাব হইতেই বুদ্ধি-গ্রাহথ জগতের বা 

প্রত্যক্ষ ভাবরূপ পদার্থের যে সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই বুঝ! যাউক ? 
কিন্তু "“অভাবপ্রপ উপাদানে “ভাব” জগৎ কিরূপে থাকিতে 

পারে? আবার শ্রুতিতেও আছেঃ “অসদেব ইদমগ্র আসীৎ* 

সুতরাং “অভাব” হইতেই যে জগতের স্থষ্টি ইহাই বেদাস্তের 

উপদেশ কেন হইবে না? ইহার উত্তর এই যে, এই “অসৎ অর্থে 

“অভাব” বোধ্য নহে ; অনাদি অবিস্তারূপিণী শক্তি দ্বারা স্বয়ংসিদ্ধ 

নিগুণ ভাব বা! পদার্থ মাত্র বোধ্য। এই অনাদি অবিস্তাব্মপিণী 

শক্তি যোগেই সেই নিগুণ ভাবই জগতের উপাদান ; তাই শ্রুতি 

এখানে অসদাধ্য। দ্বারা সেই নিগুণ ভাবকে তৃষিত করিয়! 
জগতের মুখ্য কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 

বাস্তবিক “অসৎ* বা! অভাব দ্বার স্থষ্টি হইতে পারেন! । , 

কেননা! সমুদায় শ্রুতিতেই স্বীকার করে যে, উৎপত্তির পূর্বে কায 
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কারণাত্মক স্বরূপে বিস্তমান থাকে, অর্থাৎ কাধ্য করণে অবস্থান 

 করে। এবাক্যের প্রতিষেধক কোন শ্রুতি নাই, এবং বিশুদ্ধ 

দর্শন মতেও ইহ? সঙ্গতই বটে। অতএব এখানে অর্থ এই ষে, 

স্যষ্টির পুর্বে, অর্থ)ৎ নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রকৃতি নিগুণ ব্রদ্গে, 

অর্থাৎ অনার্দি অবিস্তারূপিণী শক্তির সংবরণ যোগে চিৎ মাত্র 

স্বরূপে অবস্থিত মুখ্য বা স্বরংসিদ্দ কারণে, লীনা ছিল; এবং 

স্য্টিকালে ইহা সেই অনার্দি অবিস্থারূপিণী শক্তির বিক্ষেপ হইতে 

প্রকাশ পাইয়াছে। ন্তরাং তিনি বুদ্ধি-গ্রাহা না হইলেও তদীক্ষণ 

রূপ অজ্দঞেয়া বা অনাদি অবিদ্যারূপিণী শক্তি ছার স্বয়ংসিদ্ধ ভাবে, 

সব্বাি সর্বগুণ বিহীন নিগুণ ভাব মাত্র স্বরূপে, অতীনক্দ্রির বা 

* বুদ্ধির অগোচর পদার্থ বলিয়া গ্রাহ্য । জগত বর্গের বিশুদ্ধ বা 
আবিকারী চিত্ধন্মের মতকিঞ্চিৎ বা আংশিক অন্নবৃত্তিরপ পরিণাম 

নভে, কেননা বিশুদ্ধ বন্ধ বিকাবী হইতে পারে না; ইচ্ভাব 
কৃত্স্নবা সম্পূর্ণ অন্ববর্তীনরূপ *ন্মধ্যাস” বা অবিস্তাকৃত অবস্থা ভেদ 

মাত্র । সেইজন্তই, উভয়ে একবস্ত্র হইলেও, উভয়ের বৈরূপ্য ব 

বিলক্ষণ ধর্মনাদি সম্ভব হন ; এবং এই নিমিত্তই জগৎ বর্গের বিকার 

বলিয়া কথিত । বস্বতঃ ইহ1 নিকাব নহে, ভ্রান্তি কল্িত উপাধি 

বা! ব্যাবহারিক্ আভাস মাত্র । যদিও আমরা স্থানে স্তানে জীব 
বা জগৎকে ব্রঙ্গের “বিকার” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তবুও 
পাঠকগণ সেই সেই স্থলে যেন প্বিকারকে* পঅধ্যাস” অর্থে 

বুঝিয়া লন। 

এই জগৎ চিজ্জড়াত্মক, নানাবিধ অপুরুষার্থ বিকারের আম্পদ; 

অতএব ব্রন্গ যদি ইহার উপাদান কারণ হন, তবে প্রলয়ে তাহার 
৫ জগত বৎ প্রসঙ্গ হইয়! থাকে ; অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ তাহাতে লীন 

ইইলে, লবণাক্ত জলের মত, তাহার বিকার প্রাপ্তি সংঘটিত হুইয়। 



'অপীতৌ তদ্বৎ 
গ্রসঙ্গাদ 

সমগ্রসমূ ॥৮। * 
প্রলয়ে কাধা 
কারণে লীন 

থাকে, অতএব 
কাধ্য কারণের 
অভেঙ্গ হেতু 
কারণ ব্রন্দের 

কা্যবৎ দুলাদি 
মত্ব প্রসঙ্গ হয়। 
সেই কারণে 
উপনিষদের 
বাকা অসমীচীন 
বলিয়াই প্রতীয়- 
মান হউক ? 

১৭২ বেদাস্ত তত্ব । 

থাকে; কেনন! প্রলয়ে জগতের ব্রন্দের সহিত একতা ভয়। 
অত এব স্ৃপাদি গুণক কাধ্যের প্রলয়ে কারণ ব্রহ্ম হইতে অভেদ 

বশতঃ ব্রদ্মের ও স্থুলাদি মত্ব প্রদক্ত হুইয়া পড়ে । আবার এই 
অভেদ প্রপঙ্গ হেতু উভয়ের ভোক্ ভোগাদি সন্বন্ধেরও অভাব 
প্রদঙ্গ হইয়া পড়ে; অথব! বিকারা জগৎ হইতে ভিন্ন মুক্তদেরও 

জগৎ বং বিকার প্রাপ্তি ও পুনরুৎপত্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গ হুইয়! পড়ে ) 

অথব। সংভাবে বিভক্তরূপে অবস্থান করিলেও কারণবৎ কার্যোর 

প্রলয়াভাব হইয়া পড়ে । এই সমুদ্ায় কারণাদি বশতঃ ওঁপনিষদ 

দর্শন অসমীচীন কেন হইবে না» কেননা উপনিষদ তাহাকে 
সর্বথা বিগুদ্ধ অবিকারী, ও একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ 

করিয়াছেন । এ সংশয়ের উত্তর এই যে, তিনি বিপ্দ্ধ নিগুণ স্বরূপে: 

মুখ্য ব! নিমিত্ত কারণ হইলেও, জগৎ তাহার মায়া প্রতিঠি “্ত 

আবিস্ভক ভাববিকারস্বরূপ প্রকৃতিরূপ উপাদান ত্বারা অভিব্যক্ত 

মাত্র, নিজে বস্ত্ব নহে; সুতরাং নৈমিত্তিক প্রলয়ে, অর্থাৎ তাছার 

মায়। সংবরণ কালে, এই অভিব্যক্তি থাকে না বিশুদ্ধ চিৎমাত্র 

পরমাত্মাই কেবল থাকেন। স্তরাং প্রলয়ে উপাদান ব্রহ্ম অবিস্যা 

কল্লিত “অধ্যালমাত্র* উপাদেয় জগৎ বৎ বিকারী হুনঝা, বিশুদ্ধ 

স্বরূপেই অবস্থিত থাকেন। সুতরাং শ্রুতি বচনাদির অপামঞ্জস্য 

নাই। 

“অনাণ্দ মারয়! স্প্রে! যদাজীবে! প্রবুধাতে অজমনিদ্রম স্বগ্রম 

দ্বৈতং বুধাতে তদ1” ) ইত্যাদি শ্রত। 

দৃষ্টান্ত ঘারাও পূর্ব মতের শঙ্কার উত্তর দেওয়! যায়। কার্ধা 
কারণে লীন হইলেও কারণকে স্বীয় ধর্মে দুষিত করিতে পারেনা। 

ইহার দৃষ্টান্ত এইযে. মৃন্তিক্কা হইঠে উৎপন্ন ঘটাদি লয়াবস্থায় 

মুন্তিকাকে স্বধন্ম্ে দূষিত করিতে পারেন! : ইহার দেহ ধর্্মাদি 
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লয় হুইয়! মুত্তিকাঁর ধর্মেই পর্যযবসিত হয়; নিজের স্বতন্ত্র ধর্ম নতুদৃষটাস্ত 
ুকেন!, কারণের শক্তি মাত্ররূপে তাহাতে স্থুযুপ্তস্বরূপে নিগুঢ় জট 

থাকে; কেননা! কার্যা ও কারণ বাস্তবিক এক ভইলেও কার্ধযই ব্রহ্মকে দুষিত 

কারণাত্মক, কারণ কার্্যাত্মক নছে। লৌকিকেও ইই! বেশ টুপ 

লক্ষিত হয়। : প্রমাণ, যেমন জল হাইডক্ষেন্ ও অক্সিজেন দৃষ্টান্ত আছে। 

হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহ! স্বতন্ত্র ধম্মাদি বিশিষ্ট হয়, এবং পুনরায় 

কারণ পদার্থাদিতে বিশ্লেষিত হইলে, উচাব স্বতন্ত্র ধর্মাদি থাকেন, 

উক্ত পদার্থাদির শক্তিতেই স্ুৃযুপ্তরূপে নিগুঢ় থাকে, তেমন কাধ 

মাত্রেরই কারণের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ। আধুনিক 

পদার্থ বিজ্ঞান এইরূপ দৃটান্তাদির বিশেষ প্রমাণ। এইরূপে 

প্রলয়ে জগৎ ব্রঙ্দে লীন রূপে স্থযুণ্তাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার 

জাগরণ কালের ধর্মাদি থাকেনা; তৎশক্তিভৃত চিন্ময়-ম্বরূপে 

অর্স্থান করে। 

আবার, যেমন একমাত্র চিত্রিত আকাশে নীল পীতাদ্দি গুণ 

সমস্ত ন্ব” স্ব' প্রদেশে অবস্থিতরূপে দৃষ্ট হয় মাত্র, তাহাতে মিশ্রিত 

নছে ; তাহাদের আকাশে লম্ হইলে, আকাশ পূর্ববং নিলিপ্রই 

থাকে, তাহাদের গুণাদি প্রাপ্ত হয় না; কেনন! উহার! আকাশের 

পরিপাম জনিত বিকার নহে, তাহার ব্যাবহারিক আভাসরূপ 

উপাধি মাত্র; সেইরূপ একমাত্র দেহিরূপ আত্মার জগদাদি দেহ 

ধর্ম সমুহ" দেহেরই কারণ ধর্্মাদি মাত্র, আত্মার পরিণাম জনিত 
বিকার নহে, তাহাব ব্যাবঙ্গারিক আভাসরূপ উপাধি মাত্র। 

আত্মা আকাশবৎ উপাধিতে নিলিগু। 

শ[নিত্যঃ সর্ববগতঃ শ্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 

৯ অব্যক্তোহয়ম চিন্ত্যোশুয়ম বিকার্য্যোহয়মুচ্যতে ॥৮ 



স্বপক্ষে 

দোষাচ্চ ॥১০।| 

সাংখ্যের ম্বপ- 

ক্ষেও উক্ত দোষ 

হয়; হতরাং 

উক্তঙ্গোব দোব 

নহে। 

১৭৪ ব্দোস্ত তত্ব । 

. আত্মানিত্য, বিশুদ্ধ, সনাতন, সর্বগত ও বিকারহীন ইত্যাদি, 
যেহেতু ইহ! বিকারহীন, অতএব জগৎ ইহার উপাধি মাত্র। ॥ 

*প্রকৃতিংস্বাং অধিষ্ঠায় সম্তবামি আত্মমায়য়া ॥ 
(পুর্বেবাাখ্াত ) -_- 

“সর্বেন্দ্রিয় গুণাতাসং সর্বেবন্দ্রিয় বিবর্জিজিতং | 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুনং গুণভোক্ভ5 ॥৮ 

তিনি স্বয়ং সর্বেন্দ্িয় বিবর্জিত হইলেও, ইন্র্রিষবর্গের বুত্তিতে 

রূপাদি আকারে প্রকাশ মান ) নিঃসঙ্গ হইয়াও সর্বভৃৎ (সকলের 

আধার ভূত ), এবং নিগুণ হুইয়াও গুণাঁদির ভোক্ত! ( সত্বাদি 

গুণের পালক )। 

শ্যথ! সর্ববগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং” 

ইত্যাদি পূর্বে দ্রষ্টব্য ( গীত। )। 

সাংখ্যের প্রধানকে উপাদান স্বীকার করিলেও বৈলক্ষণ্য দোষ 

ঘটে; সুতরাং সাংখ্য মতাবলম্বীরা উপাদান ও উপাদেয়ের বৈরূপ্য 

রূপ যে মোষ বেদান্তের ঘাড়ে চাপায়, সে দোষ তাহাদের ঘাড়েও 

চাপে। কারণ এই ষে, তাহাদের মতে প্রধান শব্দাদ্দি বিকার 

শূন্য ; কিন্তু সেই প্রধান হইতেই শব্দা্দি বিকারাদিময় জগতের 
উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । স্থতরাং এখানে উপাদান হইতে 

উপাদেয়ের বৈরূপ্য বশতঃ অন কার্ধাতার প্রসঙ্গ উঠে। আবার 

প্রধানের শবাদি ছারা অবিকৃতি স্বীকৃত হইলেও প্রলয়ে, অর্থাৎ 

জগৎ প্রধানে লয় হইলে, শব্ধাদি দ্বারা বিকৃত জগং বত, প্রধানের 

ও এইরূপ বিকারময় গুণাদি প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উঠে। সুতরাং পূর্বব 
্বীকৃত মতের সহিত পরবর্তী প্রমাণের অদামঞ্জস্য ঘটে। এইরূপ 

অনেক দোষ ইহাতে দেখান যাইতে পারে। অতএব পে দোষকে 

দোষ বলা বায় না । 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বদি বর যে তর্কানুগৃহীত শান্তর দ্বার৷ অর্থ নিশ্চয় হইয়! থাকে, 

নুষ্ঠরাং এই তর্ক দ্বার! নিশ্চঃরূপে অবৈদিক প্রধান প্রতিপাদক 
তর্কের যুক্তিত। নির্ণয় করিয়া প্রধান প্রতিপাদক তর্ক প্রতিষ্ঠা কর! 

যায়; ইহার উত্তর এই যে, যদ্ব পূর্বক তর্ক স্থাপন করিলেও তন্থার! 

কথনও প্রকৃত অর্থ নির্ণয় হয় না; কেননা! অপর পক্ষও তদ্বিরুদ্ধ 

তর্কবা অনুমান প্রতিপাদন করিয়া স্থাপন করিতে পারে, পুর্ব 

পক্ষের তর্ক দ্বারা ইহা নিরাস কর! যায় না। শুতরাং তর্কের 

প্রতিষিতত্ব নাই, এবং প্রতিষ্ঠান হইলেও তাহ! আনুমানিক মাত্র, 

তাহার নিশ্চয়তা (£7)9310010 06:1211)105) সিদ্ধ হপ্ না) স্থতরাং 

তাহার "অপ্রতিষ্ঠান দোষ* হইতে অনিস্তারের প্রসঙ্গ থাকে । 

অতএব তর্ক দ্বার! বুদ্ধির অগোচর বা কল্পন! 'প্রভব বিষয়ের 

প্রতিষ্ঠান হয় না। একমত গ্গ্রাহ্* করিয়া লইলে তাহা বিরুদ্ধ 

তর্ক দ্বারা নিরাস কণ যায় না; আবার বিরুদ্ধ মতের পক্ষেও 
তাহাই। (১২।১।১ স্তর দ্রষ্টবা)। ব্রহ্ধবা প্রধান পক্ষে জগৎ 

কারণত্ব নিশ্চকনরূপে "অনুমান করা বায় না। কেননা! ইহার 

বিরুদ্ধ মতও, অর্থাৎ জগতের কারণ যে নাই, ইহাও অন্থুমিত হইতে 

পারে; এবং ইহাকে পূর্ববপক্ষের তর্ক দ্বারা নিরাস ওকরা যায় ন|। 
যদি স্বীকার করিম! লওয়া যায় ষে, জগতের কারণ আছে, 

তাহ! হইলে ইহার নিষেধমূলক তর্ক দ্বার! ইহ! নিরান করা যায় 
না। কেনন! যদি বঙ্গ যে কারণ নাই, তাহা হইলে বল! হইল 

যে জগতের কারণ নিজ জগৎ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। 

কিন্তু জগৎ বুদ্ধ গ্রাহ পদার্থ্ূপ কার্ধ্য মাত্র; এবং কাধ্য নিজে 

নিজের কারণ হইতে পারেনা; অতএব হয় উছার পূর্বকালীন 

অবস্থারূপ কারণ থাকিবে, অথব) উচ্বাকে স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত বলিতে 

4 হট্ুবে। কিন্তু “যাহা ঘটে, ঝ| বুদ্ধিগ্রাহথ হয়, তাহার অবস্তই কারণ 

১৭৫ 

তর্ক প্রতিষ্ঠানা- 
দন্তখানুমেয়- 
মিতিচেদেব- 
মপ্যাবিমোক্ষ- 

প্রসঙ্গঃ ॥১১। 

একের উদ্ত 
তর্কের ব! 

যুক্তির অন্তের 

দ্বার। দূষণ বশতঃ 

অগ্রতিষ্টান ব৷ 
অনবস্থিতি হেতু 
মেই অন্তের 

প্রতিষ্টিত তকের 
ব! যুক্তির স্ব- 

রূপ অবগনব্য 
বলিয়া অনুমেয় 

ইউক,বদি ইহ 
বল তাহ! ঠিক 

নহে; কেনন! 

এইরূপ প্রতি- 

“অপ্রতিষ্ঠান 
দোষের” 

নে চন হয় লা। 



১৭৩৬ বেদাস্ত তত্ব 

বা পূর্বকালীন অবস্থা! ন্তায় বিজ্ঞান মতে হ্বীকাধ্য” 3 সু 

স্বিতীয়্ প্রস্তাব সম্পূর্ণ ন্যাক্স বিরুদ্ধ। এইরপে মুখ্য কারণ বুধি 
অগোচর কোন পদার্থ হইবে ; কেননা পুর্ববৎ যুক্তি মতে, কারণ 

বুদ্ধিগ্রাহা হইলে তাহারও আবার কারণ চাই; সেজন্ত ইহা স্বয়ং 

সিদ্ধ হইতে পারেন! । 

দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করিয়া লও! গেল যে জগতের কারণ নাই; 
অর্থাৎ জগতের পুর্বকালীন অবস্থারূপ বঅবস্থাস্তর নাই, জগত 

অনাদি অনস্ত স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত (€মুলপ্রকৃতি বা প্রধান )। যদি 

বল যে তাহ! নহে ; তবে বল হুইল যে, জগতের কারণ বা আদি 

অবস্থারূপ “আরস্ভণ” আছে । যেহেতু কাধ্য ও কারণ কালাম্ুযায়ী 

ক্রমবর্তিত অবস্থান্তর মাত্র; অতএব ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, 

সেই সংশ্বকরপ আদি অবস্থারূপ কালের পূর্বব্তী শআসৎ রূপক” 

অনবস্থরূপ কাল (19171) 0156) ছিল) যখন *সতম্বরীপক্ 

জগতের অভিবাক্তি ছিলনা । এই অসতশ্বরূপ কাল বা অনবস্থ 

হইতে সতস্বরূপ কাল বা অবস্থার আরম্ণ হইয়াছে । অর্থাৎ 

অসৎ” (০৮১02) ভইতে সতের” (8০71961)11)2) আরম্ভণ 

হইয়াছে । ইহ! ভ্যায়ান্থমোদিত নছে। সুতরাং এস্থলে জগতের 

কারণ ষে নাই, এই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধ হুয়। 

এই ত্বিতীয় প্রতিজ্ঞা বেদাস্ত বিরুদ্ধ । বেদাস্ত এই “আসংকে” 

অনাদি অবিস্যারূপিণী শক্তিদ্বার! স্বয়ংসিদ্ধ নিগুপ ভাব মাত্রত্ব 

স্বরূপ “পদার্থ” বলিয়! ব্যাখ্য! করিয়!, “মায়াবাদ” যোগে, অসৎ 

হইতে সৎস্ষ্টি নির্দেশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে পূর্বেই বিশদ 

ভাবে বল! হইয়াছে ; অধিক বাহুল্য মাত্র। | 
অবশ্তই বুদ্ধিগ্রাহা বিষয়ে, তর্কের প্রতিষ্ঠানাদি (98027201798) 

সম্ভব হয় বটে; কিন্তু বুদ্ধির অগোচর অচিস্ত্যস্বরূপ, তর্কের * 



ভ্িতীয় অধ্যায়। ১৭৭ 

ঢমতীত, ভাবমাত্র (0999. ০019) ব্রহ্ম বিষয়ে এই তকের সহিত 

আগ্তজ্ঞানের প্রয়োজন ; অর্থাৎ আগ্তজ্ঞান (775,06102] ০2 

20921258800) দ্বারা এই তর্ক নিয়মিত বা অনুভব যোগারূপে 

“প্রমের্” করিতে পারিলে, তন্ব্ার! ব্রহ্ম নির্ণয় করিতে পারা যায় 3 

ইহাই হুইতেছে বেদাস্তের মূল উপদেশ । কঠেও আছে “নৈষা- 

তর্কেণ মতিরাপনায়া! প্রোক্তান্তেন স্থজ্ঞানাক় প্রেষ্ঠাণ। শুক তর্ক 

দ্বারা কথন ও ব্রক্ষকে জানিতে পার যায় না। যদি এই তক 

অন্ত কোনরূপ জ্ঞান দ্বারা, অর্থাৎ নৈতিক জ্ঞান দ্বারা, পর তত্বান্ু- 

ভবাত্মক নিক্সমন্বরূপ স্থজ্ঞানে, অর্থাৎ “আপগুজ্ঞানে”, নির়মিতরূপে 

উপদ্দিই হয়, তবে তন্দ্রা ব্রহ্দগকে জানিতে পারা যায । অতএব 

তর্ক আগ্তজ্ঞানের (১7৮] 1517৮1608) ব্রহ্ম নিব পণে পোষকত! 

ঝা সহায়তা করে মাত্র । মোটের উপর ব্রক্ধ তকাতীত ; ব্রহ্ম 

কারণত্ব সন্বক্ধে প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই । শরক্ের মোক্ষ বা সমাপ্তি 

নাই । “ব্ধপশ” ন।' গাকায় ব্রহ্ম প্রতাক্ষের অন্যয়, এবং “লিঙ্গ” 

ব।চিহ্ধ না থাকায় তিনি অস্ুমানের ও আবিষয় । তর্কতঃ তত্ব 

জ্ঞানাভাব ছেতু সংসার মোচন হয় না । উপনিবদ প্রপিত জ্ঞানই 

সত্য জ্ঞান; ইহাই ভাবার্থ। অতএব ব্রক্গই একমাত্র কারণ; 

অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মুই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বা 

প্রকৃতি, উভয়ই বটেন। 

“ অচিন্ড/5 খলুযে ভাবান্ তান্ তর্কেণ যোজয়েঞ্, 

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যম্য লক্ষণম্”” । 
শু 

*হষে বিদন্তি ুনয়ং প্রশান্তাত্সেজ্িয়াশয়াহ | 
৬ যদা তদৈবাসন্তকৈণম্তিরোধীয়েত বিপ্ল তম্চ” ॥ 

ভাগবত। 

৯২ 

রী 



এতেনশিষ্ট। 
পরিগ্রহা! আপ 
ব্যাথা1তা১॥১২। 

এতছারা প্রধান 

বাদ মিরাকরণ 
যোগে মস্বাদির 

অপরি গু্ভীত 
অণ্ণদি কারণ 

বাদও নিরাকৃত 

হয়। 

১৭৮ বেদাস্ত তত্ব । 

“আধং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশান্ত্রাবিরোধিনা, 

য্তর্কেনান্ুদদ্ধতে সধশ্মং বেদনেতর 2 । 

মনু । 

অতএব দেখ! গেল সাংখ্য যোগ প্রভৃতির তর্ক দ্বার বেদান্ত 

বিরোধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ব্রদ্দে ভেপাভেদের ব্যাবহারিকত্ব 

হেতু তাহার অদ্বিতায়ত্বের কোন বাধা নাই। [তিনি একমাত্র 

হইয়াও কর্ত। কাঁবণ ও কার্ষ্য। 

এখন অক্ষপাদ্দ ও কণাদাদির মত যে পুণ্বস্থত্রাদি মতে নিরাককৃত 

হয়, এবং বেদাস্থের বিরোধ প্রচিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহাই 

কাহতেছেন। 

কণাদাদির মতে ব্রন্দের উপাদানতার নির্দেশ নাই, এবাদত 

্রন্মের বিভুত্ব বলে সব্যাত্র স্থান পরিমাণ দ্বাথুকাদি দ্বারাই ত্র্যসরণ, 

কাঁদ মহা কার্ধা সকলের আরম্ভ হইয়াছে । যেছেতু ব্রহ্গের 

উপাদদানতাযোগে এই মহা কাযোর আয়ম্ত স্বীকার করেন নাই, 

শ্ুতরাং অণু প্রৃতির স্বতঃ প্রনৃকি হেতৃই যে এই কাধা সম্পাদিত, 

হাই বুঝ|। যার । সুতরাং ইহাদের মত ও,সাংখ্যাদির স্তাঁয়, 

বেদান্ত বিরুদধ। অতএব সাংখ্য মতার্দির নিরাস দ্বারাই কণাদ 

ও অক্ষপাদ প্রভাতি বেদাস্তের প্রতিকূল স্মৃতি সমূহ নিরস্ত হইয়াছে 

জানিতে শবে । কেননা উভয় স্থলেই নিরাঁকরণের হ্েতুব 

সমতা আছে। ইছাদ্দের সকলের মতেই, “আবম্তবাদ” স্বীকারেও, 

উহার সমর্থন ঠেতু আরম্তকত্ব নিয়মের অভাব দখা যায়। কেননা 

অনবচ্ছিন্ন সংকল্প শক্তির. অর্থাৎ সংশ্লেষিণী শক্তির (009001091 

80015), আশ্রক্স ব্যতিরেকে জড়াণু সমুহের মহ! কাধ্য সম্পাদনের 

আরস্তের নিমিত্ত স্বতঃ প্রবৃত্তি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৭৯ 

[যদি বল যে, কারণ বস্তৃবিষয়ে তর্কের অপ্রতিষ্ঠান বশতঃ এই 

স্বতঃ প্রবৃস্তির কাবধণ তর্কদ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তবে এই 

মাত্র বল! যাইতে পারে ষে একমাত্র ঈশ্বরের বিভূত্বের আশ্রয়ে 
এই কাধ্য আরম্ভ হয়। ইহার উত্তব এইযে, এইরূপ বিভৃত্বেরট 

শুষ্ক তর্কের "প্রতিষ্ঠান নিয়ম বশ”হ পবিহার হইয়। থাকে । 

০কননা যে বভৃত্েব 'আশ্ররে থাণকয়। মাত অন্যাঙগ বস্থ সমু স্তঃ 

প্রবৃত্ত ভাত কার্ধা আবন্তপ কণে, “সনদ” বিভৃত্বেব 'অবতাবণপ। স্ফ 

তর্কই মাত্র) ন্সর্পাৎ সংকল্পশন্সি বিশিইই বিভুর “গৌণ” স্বরূপ 

না ভইত্া অন্য কোনরূপ পিভুত্বের ম্মাশ্রয়ে ষে অন্য বস্ত সমুহ দ্বার! 

স্বতঃ প্রবুস্ত ভাবে কোন কান্যাবস্তন হইতে পাবে তাহা অর্থ শুন্য 

বলিয়াই পরিগণিত! এই কাবণে অন্তান্ত সম্প্রদায় পয়মাণু 

জ্গামহকে আন্যপারহপ, অর্গাৎথ অননত্যন্ধপে, বর্ণন কবেন। 

যোগাচারারা লিজ্ঞানরূপে, মাধ্যনিকেরা শৃন্তরাপে এবং টছগনেবা 

সকুসতৎরূপে বর্ণন করেন ' উহার পবমাণুর নিতাতা স্বীকার 

করেন না, ক্ষর্ণকত্ব মাত্র শ্বীকাব করেন । স্থতরাং এন পরমাণু 

সমুহের কারণ পস্ত নিষয়ে€ তকের ন্মপ্রতিষ্ঠানেব সন্দেহ গাকেনা। 

এই মতে, আরম্ভনাশেব ও কান বিরোধ সম্ভবত হয নাও 

কেননা! "আপ্দতে* অনণ্ভিবাক্ত অবস্থা! মান ছিল উহাব নামরূপাি 

বিশিই অন্ভব্যন্ত অবস্থায় পরিণতি সঙ্গত হয়। কিন্ছি কিন্ধপে ষে 

সঙ্গত হয়, ইহাই মাত্র হহতেছে সংশয় ? 

সাংখ্যোক্ত মত ও পৃর্ববোন্ত সম্প্রদায়ের মত কতকট! বেদাস্তের 

নিকটবর্তী । সুতরাং যখন ইহাদের মত নিরাস ভয়, তখন 

কণাদার্দির মত অবশ্তই নিরাস হুইবে। বিশেষতঃ কণাদাদির 

মতও মন্বাদ্দির অপরিগৃহীত $ স্থতরাং তাহাদের মতানুঘায়ী, 
অপাদি কারণবাদ সঙ্গত হইতে পারেন! । 



ভোক্তা পতে 
রবিভাগশ্চেৎ 
ভঁল্োক- 

বৎ।॥১৩। 
যরধি ব্রহ্ম সর্বব 
হইতে অবিভাগ 

ব। অভিন্ন হন, 
তবে ভোগোর 

তোক্ততব 
ববরাপাপতি হয়, 
বদি এই 
শহাকর উহ। 

দোষ নহে; 

ফেনন! ব্রন্মের 

সর্ব হইতে 
অভেদ হইলেও 

ভোক্ত ভোগের 

(ব্যাবহারিক) 
ভেদই লোক 

প্রসিদ্ধ । 
শ্লোকিকেও 

ইহার দৃষ্টান্ত 
আছে। 

১৮০ বে্দাস্ত তত্ব । 

এখন তোক্কৃভোগ্য ভেদ থাকিলেও পর ব্রন্গের অদ্বৈত 

বাধা যে হয় না, তাহাই কছিতেছেন। 

ব্রদ্ধ শ্বগ্রকাশ স্বরূপে ভোগা, এবং জীব বা! জগৎ অভিমানী 

তোক্তা। ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ লোক গ্রসিদ্ধ। অতএব 

এখানে জীব ও ব্র্গের ভে প্রতিপন্ন হওয়াই উচত? এগ্লে 

ব্রহ্ম কারণবাদ অধুক্ত ইউক? ইহার উত্তর এই ধে, কার্য্যরূপ 

ভোক্তা বা ফল ভোগীর সহিত কারণরূপ স্বয়ং প্রকাশত্বরূপ 

ভোগ্য ব্রদ্ষের এঁক্যাপত্তি বা একত্র বন্তিত্ব বশ৩ই উভয়ের 

আবভাগ বা মভেদ সিদ্ধ হন ভোগ্যতস্তরূপ কারণ বর্গের 

বিশ্ষেপপক্তি জনিত উপাধি বশতই দেই ভোগোই ভোতৃত্ব, 

অর্থাৎ কলভোগী কাধ্যত্ব বা ব্যাখহারিক পরিচ্ছিন্নতারূপ জাবত্ব, ' 

ৃষ্ট হইয়া থাকে। শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নহে) গেষ্ট 
বস্ততঃ কারণ ও তৎশক্তিজাত কার্যে ভেদ থাকিতে পারেনা । 

অতএব শক্তিমান উপাদান ব্রঙ্দই দণক্তিকম্বরূপে উপাদের জগুং; 

ভেদ ব্যাবছারিক মাত্র । লৌকিকেও দেখ! যায়, *্বারি মাত্র” 

সমুদ্রের তরঙ্গ ও ফেণ বুদ্ বুদ্ সমুদ্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 

হইলেও, উহার বারি বই আর কিছুই নহে । ভিন্নত্ব ব্যাবহারিক 

মাত্র; বন্ততঃ উহাগ। পাক্তমান বারির শক্তি মাত্র জাতন্বরূপে 

অনগ্ঠবারিই মান্র। সেইরূপ ব্রঙ্গ ও জীবে ব্যাবহারিক ভেদ 

সত্বেও উভয়ে বাস্তবিক অভেদসিদ্ধ। জীব বা জগৎ অপরিছিন্ন 

ব্রহ্ম সাগরে রই বুদ্ বুদ্ মাত্র ; ভেদ অবিষ্া' করিত ব্যবহার ঘটিত 
মাত্র; পারমার্থক নহে। আবার যেমন দণ্ডী বা দেধী “পুরুষ 

হছতে দণ্ড বা দেহ সেই পুরুষ শক্তিদ্বারা ধৃত স্বরূপে ভেদবরূপে 

দৃষ্ট হইলেও বস্ততঃ সেই পুরুষে তটস্থ বা জৈবিক শক্তিস্বরূণ মাত্র : 

হওয়ায়, সেই শক্তিমান হইতে পৃথক নহে) সেইরূপ উপাণের 

চা 



দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮৬ 

কাধ্য জগৎ উপাদান কারণ ব্রহ্ধ হইতে ব্যবহারতঃ ভিন্ন দৃষ্ট 

ঘ. হইলেও, ব্রদ্ষের তটম্থ শক্তি স্বরূপ মাত্র হওয়ায়, উহ! শক্তিমান 
ব্রহ্ম হইতে ভিন নছে। 

এখন ব্রহ্ম ও জগতে ব্যাবহারিক ভেদ সত্বেও ব্রদ্ষের অদ্ধিতীয়ত্বে 

যেকোন বাধ! হয় না, তাহাই কহিতেছেন। 

ৰেশ, যদি উপাদান ও উপাদেয় অভিন্নই হয়, তবে উপাদান কা 

রূপ কারণের পরবর্তী অভিব্যক্তিই হইতেছে উপাদ্দেয়রূপ কার্ধ্য ; তাহাদের, অর্থাৎ 

কেনন| উপার্দান ও উপাদেয় ক্রমবন্তিত বা কালানুষায়ী অবস্থাস্তর কার্ধা কারণের 

মাত্র; অর্থাৎ পূর্বকালিক উপাদানের উত্তর কালিক অবস্থাস্তরই চপ 

হইতেছে উপাদেয়। তাহা হইপে বুঝ যায় যে. কার্য ওকারণের কেননা 

বুদ্ধি গ্রাহৃতা ব প্রতাক্ষ স্বরূপ পরিণাম ও এক বস্তত্বই ক্রমবর্তিত টস 

ভাবে অবস্তা ভেদ মাত্র পর্যায়ে চলিতে থাকে । তাঠা হলে, হইতে ইহা 

ঘ্ঠাঠদর কারক বাপার কুলালাদি বত, জগতের মুখ্য কারণরূপ ০ 

কারক ব্যাপারের বৈযর্থা হয়; অর্থাৎ কাধ্যকারণের বাষ্টি 

সমষ্টিরূপ জগৎ'ষে মুখ্য কারণ বিহীন শ্বয়ংসিদ্ধ অনাদি বুদ্ধিগ্রাহ 
বা প্রত্যক্ষ বস্তু হাই প্রতীয়মান ভয়। কার্য স্বয়ংসিদ্ধ হইলে 

তাহার কারক ব্যাপারেব, অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ বা বুদ্ধিগ্রাহ্ 

আরম্তক কারপরূপ ঘটনা [বশেষের, আবশ্টাকত। হয় না । পূর্বেই 

দেখান হইয়াছে যে, কার্য নিজের কারণ নিজে হইতে পারেনা; 

কেনন! যাহ! ঘটে ব' প্রত্যক্ষ হয় তাহার পূর্ববন্তী অবস্থা, অর্থাৎ 

কারণ, কিছু থাকা চাই । অতএব এইরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্থ ব! প্রতাক্ষ 

বস্তু সতাভূত স্বয়ংসিদ্ধ কাধ্যরূপ আভব্যক্তিরও বা অবস্থাও 

পূর্ববর্তী অবস্থান্তররূপ কারণ অবশ্থষ্ঠ অন্ভিব্যক্ত ব! অপ্রত্যক্ষ 
ও অনবস্থ কিছু হইবে। অথাৎ এই প্রত্যক্ষাবন্থ জগৎরূপ কার্ধ্য 

£ ইইতে “ভিন্ন” অপ্রতাক্ষাবস্থ বা. অনবন্থ কিছু হইতে যে এই কার্ধ্য 



১৮৭ বেদাস্ত তত্ব । 

»আবস্তণ” হইয়াছে, চাই স্বীকার করিতে হইবে । এএস্কলে হয় 

“সতকার্য্যর” তত্তিল্প “অসৎ* হইতে আরস্তপ যে হইয়াছে, অথবঃ 

পরমাণসমুহের ম্বতঃ প্রবৃত্তিরূপ তৃপ্তিম্ন অন্ত কোন নিমিত্ত হইতে 
আরমণ যে হইয়াছে, এইন্পই প্রতীক্মমান হম্ভ। তাহা হইলে 

প্রকারান্তরে বৌদ্ধও টৈশেষিকাদির উপদেশই গ্রাহ্া হয় ? ইনার 
উত্তরে কহিতেছেন. কখর্যয ও কারণে ভেদ নাই ; জগতের কারণ 

ব্রহ্গ হইতে ক্গগৎ ভিন্ন নহে ১ কেনন' শ্রুতিতে “আবস্তণ” বাচক 

শবকাদি ভইতে ইহা! জানা যান । ইহার তাৎপর্য এই যে, আদিতে 

“অসদাখ্য* অনাদি “ক্মবিস্তান্ষপিণী প্ঈক্ষণশক্তি" দ্বারা! স্বয়ণ- 

সিদ্ধ নিগুপ-ভাব-মাত্র-ন্গরূপ ব্রঙ্গ পদার্থ কেবল ছিল। এই 

ঈশ্গণ শক্তির সান্নিধ্য হেতুই ব্রহ্ম সতমাত্র স্বরূপ জগৎ কারণ। 

এই উঈক্ষণের বিক্ষেপাত্যিকা মায়! যাগেই বর্ষ জীব দৈতন্তম্বরূহি'নী 

অবক্ত প্রকৃতিন্ূপে অভিব্যক্ত ; এবং এই অব্যক্ত প্র 

হইতেই মারার ন্রিগুণময়ী আবিগ্যা গুণাদির ভাব বিকাররূপ বিচিত্র 

জগৎ প্রকাশ । এইব্ধপে একমাত্র ব্রহ্ম জগতের কার্ষা “ন্মারস্তণ* 

কবেন, এবং হহার উপারদানও হন বটে । অতএব বুঝ গেল 

যেতিনি সদসত হইতে নিলক্ষণ চৈতন্তপ্বরূপ নিশুণ পদার্থনপে 

জগতের নিমিভ্ত কারণ । ঘটাদিব আরম্তক কুস্তকার যেমন 

“পীভেদে* উহা হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম তদ্রপে জগৎ হইতে ভিন্ন নহে; 

কেনন। ব্রহ্ম পক্ষে তৎস্বরূপ ভূত যে “ধী*” দ্বারা! জগতের “আরসম্ভণ” 

সেই ধীই “বিবর্তরূপে* জগতেল উপাদান । 

এই মাত্র দেখিফাণ্ছ যে, জগত যদি স্বয়“সিদ্ধ কাধ্যরূপে বর্গের 

প্রণাম হন্প, তাহা হইলে তাহাব আরস্তক কারণের আবশ্তা কতা 

হয় না; অর্থাৎ আদ্দি কারণ-বিভীন হওয়ার ইহার “আরম্তণ* 

হইতে পারেনা; সে অনার্দি অনস্ত স্বরূপেই বিরাজিত থাকে?! 
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স্তরাৎ এই স্যত্রে আরম্ভণ-বাদ সমর্থিত হওয়ায়, এ সুজ যে 

সং সঞ্টপূর্ণই বিবর্তবাদী, অর্থাৎ অদ্বৈনবাদী, ইচ্াতে সন্দেচে নাই; 
. এপ্বং কেবল মন্বৈতবাদ দ্বারাই বৌদ্ধ ও বৈশেধিকমত নিরস্ত ভয়। 
অতএব জগং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রদ্মের বিবর্ত লা অপ্যাসরূপ 

পর্রিণাম মাত্র, সয়ংসিদ্ধ কার্ধযরূপ পরিণাম নভে । শ্ররতিতেও 

আছে, “তাসদেব ইদ* 'অগ্র-আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত*। অর্থাৎ 

স্যষ্টির পর্ববে “অসকই* মাত্র ছিল, ইভ] হইতেই সতেব ঈংপত্তি 

ভইল । ( অসতের ব্যাগা। পুর্বে দ্রষ্টব্য )। 

“্যণা সৌমা একেন মৃতপিগ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বিজ্ঞাতং 

বাচাবস্তণং বিকারো। নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যং। সদেব 

সৌমোদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্িতীয়ং তদৈক্ষত বন্ৃম্তাং প্রজায়ে- 
ক্পেতি | সন্থুলাঃ সৌমোমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সবৎপ্রতিষ্ঠাঃ 

৮. হীতদাত্মামিদ্বং সর্ববং,৮ উত্যাদ্ি ছান্দোগো । 
যেমন একমাত্র মুৎগিগকে জানিলেই £সই মুংপিগুরূপ উপাদ্দান 

হইতে সমুদ্ুত ঘটা সমুদ্দায় পদার্থকে জানিতে পারা যায়; কেননা 
মুংপিগ্ড ৭ ঘট উভয়র কোন প্রভেদ নাই ; মুৎ্ণপণ্ডের বিকার- 

রূপ ঘটান্দ বাক্যের ম্ারস্তণ মাত্র, শ্র্থাৎ নাকৃ পূর্বক ব্যবহারের 

জন্য তাহাদের এমথ্াাভৃত বিকার নাম নির্দিষ্ট হইয়। যে থাকে 

এইরূপ বাগালস্তন মাত্র; এক মাত্র মুন্তিকাই সত্য ; সেই রূপ 

সকলের উপাদানভূন ব্রহ্মকেই জানিতে পারিলে তীাভার উপাদেয 

সমস্ত জগৎকে জানা যায়; তৎকর্তৃক উপাদেয় হুগংরূপ কাশ্যের 

“ হরস্তণ,৮ অর্থাৎ প্রবর্তন, মিগ্যাভৃত বাবহার মাত্র, এবং ইহাব 

নাম রূপাদি মিথা'ভূত “বকার নাম মাত্র; একমাত্র তিনিই সত্য। 

সষ্টির পুর্বে কনাত্র সংই ছিপণ্েনে। তিনি একমাত্র, নর্থাৎ 
4 ঈমুখ্য কর্ভ' বা শ্িমিন্ত “কারণ; অদ্বিতীয়, অর্থাৎ সহায় শুন্ত 



১৮লি বেদান্ত তত্ত্ব । 

উপাদান ; তিনিই ঈক্ষণ লা আালোচন যোগে প্রজান্যঙ্টির নিমিত্ত 

বহু হইলেন । সেই সৎই এই প্রজাসকলের মুল, অর্থাৎ স্যপ্টি-স্টিন্তি 
লয়াদিব কারণ) তিনি ইহাদের আক্পতন বা আশ্রয় স্বরূপ আধার 

এবং তীাহাতেই ইহারা অবস্থিতি কবে । তিনিই এই জগৎ। 

ক্যান্টও দেখাইয়াছেন যে. বিবর্ত স্বীকার করিলে “জগতের 

আরভম্তণ আছে”; এবং পরিণাম স্বীকার করিলে "জগতের 

আরম্ভণ নাই” । উক্ত ছুই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে,__ 
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গীতাও ব্রন্গস্বর্ূপ যে সদসন্িলক্ষণ ভাহাই দেখাইয়াছেন, যথা,৯. 

“ভ্ত্রয়ং ষ তু প্রবক্ষ্যাঁমি যজ্ভ্ভাত্বাহম্থতমশ্,তে 

সনাদিমণ্পরং ব্রল্গ নস্ৎু তশ নাসছুচ্যতে ॥৮ 

আমিই বা অহং পদবাচা পরমাত্সার নির্বিশেষ ব্যাপক- 

স্বরূপই ব্রহ্ম; তিনি সংও নহেন, অর্থাৎ বিধি মুখে প্রমাণের 

বিষয় তর্ক-গ্রানহ্া প্রত্যক্ষ নহেন, এবং অসৎও নহেন, অর্থাৎ 

নিষেধমুথে প্রমাণের বিষয় অপ্রত্যক্ষরূপ “অভাব” নহেন $ তিনি 

এতদৃভয় হইতে বিলক্ষণ ; ইহাই ভাবার্থ। 

ব্রহ্ম সদসত-াবলক্ষণ হইলে, “সর্বংখন্বিদং ব্রহ্ম” পব্রন্মৈ বেদং 
সর্ববং* ইত্যাদি শ্রুতির বৈয়থ্য ঘদি হম্ন এই আশঙ্কার, তিনি যে 

অনাদি অবিস্তারূপিণী “অসদাথ্য।” শক্তি স্বারা স্বয়ংসিন্ধ স্বরূপে 

ইহার [বক্ষেপাত্সিক বিবিধ শক্তির আধার রর্পে এক হুইসাও 
সর্ববাত্মন্বপ্ধূপ, তাহাই কহিতেছেন ;-- রর 
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“সর্ববতঃ পাণিপাদং ত€ সর্ববতোহক্ষি শিরোমুখং । 

স্ব ৬ সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবুত্য তিষ্ঠতি ॥% 
*পরাশ্ঠ শক্তি বিবিধৈব শরীয়তে,” 

ইত্যা্দি শ্রুতি ভাবার্থ। 

"সর্বেশ্্িষগুণাভালং.......-. গুণভোক্ত চ।* ইত্যাদি 

তিনি নিগুণ হইলেও গুণভোক্তা, ইক্জিয়াদি বজ্জিত হইলেও 

চক্ষুরাদি সমুদায় ইন্দ্রিয়াদদিব গুণে রূপাদ আকারে প্রকাশমান 

হন। অতএব তিনি পারমার্থিক ম্বরূপে অপাণিপাদ অচক্ষু 

ইত্যার্দি রূপে নিশুণ মাত্র হইলেও, অধ্যাস যোগে বিবর্তশ্বরূপে 

সব্বতহ পাণিশাদ ইত্যার্দি রূপে সগুণ। “অপাণিপাদে! বনে! 

শ্রহীতা, পশ্ততি অচঙ্ষুঃ সশূণোতি অকর্ণ:,* ইত্যাদি শ্র'ত ভাবার্থ। 

“বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ । 

সুন্ঘনত্মাশ্ড তদবিভেন্তয়ং দুরস্থং চাল্তিকেচ ত৩ ॥ 

রা ঞ 

জলতরঙ্গের অন্তর্বহিঃ যেমন জল, সেইরূপ তিনি স্বকার্ধোর 

অন্ত বাতির উন্ভয়ই বটেন। স্থাবর হঙ্গমও তিনি, কেনন। 

কার্য মাত্রই কারণাত্মক! তিনি স্ক্ষস বা রূপার্দিবিহীন বলিয়। 

বুদ্ধিগ্রাহ্য নহেন ; 'বিজ্ঞের় বা জ্ঞানেব 'অগম্য ; সবিকার প্ররুতির 

অতীতরূপে দৃল্স্থ, এবং সশক্তিক স্বরূপে সগ্ণ-ভূত-প্রত্যগাত্ম রূপে 

নিত্য সন্নিহিত । “যথ। সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদি শ্রুতির 

ব্যাখ্যাই এখানে ভাবার্থ। 

“জবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ শ্হিতম্। 
ভূতভর্তচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিঞ প্রভবিষু্ চ ॥ 

রে তিনি ভূতগণের কারণস্বরূপে আত্মরূপে অভিন্ন ছইলেও, 

অঁবিস্তাকাধ্য বশতঃ ভিন্নবতস্থিত বলিয়া! প্রতীয়মান হন। সেই 
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অজ্ঞের বা নিগুপ বস্তই মায়োপাধিক সশক্তি কম্বরূপে সগুণভূত 

জ্ঞে় বন্তরূপে স্িতিকালে সকলের পালক, প্রলন্কালে সকলেব্র 

গ্রাসকারী এবং স্ষ্টিকালে নান কাব্যাত্মস্বরূপে প্রভবনশীল ; 
অর্থাং স্ষ্টির “আরম্ভক” স্বব্ধপে নানাবপে অভিব্যক্তশীল। 

“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
ভভ্ঞানং ভেন্তয়ং ভ্ভানগম্যং হৃদি সর্ব্স্য বিষ্তিতম্ ॥* 
“ন তত্র স্থষ্যে! ভাতি *.--*তমেন ভাস্তং--" - বিভাতিশ, 

“বেদাহং এহং পুরুষং* ইত্যাদি শ্রুতিব ব্যাখ্যাই ভাবার্থ। 

এইক্ধপে তিনি মুখ্যজ্োতিঃ, প্রক্কৃতির পব বা! ইন্দ্রিয় জ্ঞানের 

অতীশ» হইলে, তিনি জ্ঞান ( বুদ্ধিবৃত্তিতে মভিব্যক্ত- প্রজ্ঞা ) ও 

জ্ঞান-গম্যরূপে জ্ঞের। এবং সকলের হয়ে অপ্রচাত-স্ব্ূপে 

নিয়স্ত ক্বপেস্িহ ভাবে জ্ঞাতা ( ক্ষেত্রজ্ঞ ), এইক্দপ “ত্রিপুটী*ও বটেন । 

ভূতগণের উৎপত্তির পুর্বে একমাত্র “ভূম1” ব! ব্র্গ ছিলেশ ; 

তখন ত্র্িপুটা বা দ্বৈত ছিলনা । এইজ্ঞাতৃ-জ্ঞেগ জ্ঞান রূপ ত্রিপুটা 

প্রলয়েও থাকিবেনা। ইহা রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের মত অধ্যাস 
জনিত মাত্র । 

গীতার পুর্বোক্ত শ্লোকগুলি যে সম্পূর্ণ অদ্বৈতনাদী তাহাতে 

কোনই সন্দেহ নাই। অবশ্ই ভগবান্ শঙ্করের “অধ্যাপবাদ্দেব” 
তাৎপর্য এখানে ব্যাধ্যা করা উচিত বটে ঃ কিন্ত গুরুভাবা ক্রান্ত 

হওয়ার ভয়ে এই গ্রন্থের বর্তমান ভাগে সে ছরূহ তত্তের ব্যাখা। 

ধরা হইল না; শেষ ভাগে করাব আশায় রাখিয়া দেওয়। হইল। 

আবাব প্ররুতি পুরুষের পবিণামহূত কাধ্যর্ূপ জগতের 

অনাদিত্ব শ্বীকাণ করিস্রাও, অর্থাৎ প্রত্যক্গ ব! বুদ্ধিগ্রাহা আদি 

কারণ ব; আরম্ভক কারণ মন্বীকার ক রিয়াও, সেই পুরুষ প্রকৃতির 

পরিণামভূত প্রত্যক্ষের অতীত, অর্থাৎ বুদ্ধির 'অগোচর, শ্রুর্তি 



ভিতীয় অধ্যায় । ১৮৭ 

কথিত “অসদেব ইদমগ্র আসীৎ* ইত্যাদির অনুরূপ, নিগুণ মাত্র 

চৈতন্তন্বরূপ, সেই পুরুষরূপী পরমাত্মাই ধে আদি বা নিমিত্ত 

কারণ তাহাও বুঝাহয়াছেন। 

*প্রকৃতিং পুরুষধৈৈৰ বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি । 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥ 

প্রকৃতি ও পুরুষ উভন্সেই অনাদি; ৫কনন। প্রকাতি অনা 

জীশ্বরের ঈক্ষণরূপ এক্তিভুত প্রকাশসত্বরূপ অভিব্যক্তি মাত্র, এবং 

পুরুষজ্ঞানরূপ অভিব্যক্তি, বা প্রজ্ঞা মাত্র । এন প্রকাশ স্বরূপ 

প্রকৃতি হইতেই দহেক্জ্িয়াদি বিকার ও ইহাদের গুণার্দ বা স্ুখ- 

ছুঃখাদিকবূপ পরিণামাদি সম্ভৃত হয়। পুরুষের সন্গিধিমাত্র হেতু 

প্রকৃতিতে এই সমুবাক বকারাদর “অধ্যাস” হুইক্সা থাকে ১ 

ই্ভাই ভাবার্থ। 

“কান্যকারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । 

পুরুষঃ স্থখহুঃখানাং ভোক্তন্বে হেতুরুচ্যতে ॥” 

প্রকাশলত্বরূশ প্রকৃতি ! স্ক্ষশ্বরূপ ইন্ডিয়া বিশিষ্ট ) “কারণ 

শরীরস্রূপে কাধাকাবধণাদি আকারে বা দেহেক্ছ্রি্াদি আকারে 

পরিণাম-প্রাপ্তিবূপ কর্তৃত্বেব হেতু বলিয়া কথিত । আর জ্ঞান-সত্তবরূপ 

পুরুষ ব! প্রজ্ঞা (“ব্বাজ্ঞানাৎ পুবমুষতাতি পুরুষ*,৮ বুদ্ধিকোশে 

সর্বসাক্ষিম্বরূপে নগ্তমান প্রভাগাক্সালীব ) তত্কত স্ুথতঃখাদির 

ভোক্তী অর্থাৎ জ্ঞাতা বা প্রমাতা ( (5910021005৭ 30)9০৮ ), 

বলিয়া কথিত । 

“পুরুষঃ প্ররুতিস্থোহি ভঙ্গ তে প্রকৃতিজ্ঞান গুণান্। 

কারণং গুণসঙ্গোহ্শ্য সদসদ্ ষোনি জ্ম্মন্্ ॥* 

ঈ* বহেতু পুরুষ প্রকুতিস্থ কার্ধযবূপ দেহে ( অবিবেক বা অবিষ্ঠা- 



১৮৮ বেদাস্ত তত্তব। 

বশতঃ ) তাদাত্ময স্বরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ প্রকৃতির অধ্যাপিত 

গুণার্দির ভোক্তা বা প্রমাতাকূপে অবস্থিত, এই জন্ভই সে প্রকৃতি. 

জাতগুণ, মর্থাৎ সুথছুঃথাদি, ভোগ করে; এইব্ূপ অবিবেক- 

জনিত, অর্থাৎ অবিগ্ভাজনিত, গুণার্দির বা ইন্ড্রিরাদির সঙ্গই 

হইতেছে ইহার দেবার্দ হইতে তিধ্যগাদি পর্যন্ত সদসদযোনিতে 

জন্মাদির একমাত্র কারণ । নর্ধাৎ পুরুষ স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত 

হইলেও, অবিদ্ভা গুণাদির তান্তম)াদি হেতুই নানাষোনি প্রাপ্ত 
হম । অতএব প্রাকতিকগুণাদি নিম্পন্ন অবিবেক বশতঃই পুরুষের 

সার বা অভিমাঁনসংস্থ্ট উপাধি । 

“'উপদ্রষ্টানু মন্তাচ ভর্তী ভোক্তা! মহেশ্বরহ | 

পরমাত্মেতি চাপুযক্তোদেহেহস্মিন পুরুষ পর2 0৮ 

এই প্রকৃতির কাধ্যে বা দেহাদিতে অবস্থিত থাকিয়াও পুরুষ 

প্রকৃতির অতীত, আর্থাৎ “অসদে :” এইরূপ অনাদ অবিস্তারপিনী 

শক্তিদ্বার। শ্বয়ংণসদ্ধ নিও ণ ভাবমাত্রস্বরূপ পদার্থ) স্তর!ং তৎ- 

গুণে যুক্ত নহে ; কারণ এই যে, তিনি উপদ্রষ্ট। বা সাক্ষী মাত্র] 

অন্ুমস্ত। অর্থাৎ সন্গিধিমাত্র দ্বার রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত ভ্রাস্তিরূপ 

“অধ্যাসেরশ অগ্ুমননের বা অনুচিস্তনের অন্থমোদনকারী বা 

উৎপাদনকারী অন্ুগ্রাহক : ভর্তা বা প্রশ্বর্িক শরিদ্বারা বিধায়ক, 

মহেশ্বর বা সকলের পতি, ভোক্ত। ব1 প্রমাতা, এবং পরমাত্ম!, 

অর্থাৎ অন্তর্ধ্যামী আত্ম।, বলিয়াও কথিত। 

উপরোক্ত শ্লোকগুলি যে সম্পূর্ণ অদ্বৈতবদী তাহাতে কোনই 
সন্দেহ থাকিতে পারেনা ; এবং নেই অছৈতবাদমতেই গীত'- 

ংখ্যের “পুরুষকেশ বেদাস্তের “পরমাত্মার” স্থানে স্থাপন করিয়া, 

সাংখ্যমতে যে অভাকু হ ল তাহ! পুরণ করিস! দিয়াছেন! « 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৮৯৯ 

“আট্মৈবেদং সর্ববং নেহনানাস্তিকিঞ্চন্” 
ইত্যাদি শ্রুতি । 

আত্মার নানাত্ব নাই। যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন 

নহে, সেইরূপ নামরূপ বিশিষ্ট ভোক্ত-ভোগ্য-প্রপঞ্চ লগত ব্রচ্ষ 

হইতে ভিন্ন নহে । ব্রঙ্গম যে জগতের পরিপাম, একথ। খল যায় 

না; কেননা আত্মা জন্মাদি বিকার রহিত। অবিস্তা কল্পিত 

নামরূপ ঈত্বরের “মাপ্াশক্তিরই” প্রকৃতি-শব্ববাচী প্রকরণ মাত্র ; 

সুতরাং ইহা তাহারই “আত্মভূত” বলিয়াই গ্রাহ্া, কেননা শক্তি 

শক্তিমান হইতে পুথক নহে । অতএব ঈশ্বর এই ছুই পদার্থ 
হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। অবিস্ভা জনই নামরূপ উপাধি । অবিস্ধা 

মুক্তিঘোগে তত্বজ্ঞানের উদয় হইলে দে উপাধি থাকে না, সুতরাং 

ঞেদজ্ঞানও থকে না। যতদিন এই অবিদ্তাকলিত ব্যাবহারিক 

অবস্থা থাকে, ততর্দিনই সেই অথগ্িত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 

আত্মারই পরিচ্ছিন্ন জীৰ ভাব থাকে । সুতরাং একমাত্র কারণ 

ব্রহ্মই সত্য, তদাশ্রিত কার্য সকল মিথ্যা । জীবের ব্রহ্মভাখ 

স্বয়ং সিদ্ধ; রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত তাহার আবছ্ঞা কল্িত 

পারচ্ছিন্ত | 

যাঁদ বল ৫ কাধ্যরূপ স্যষি মিথ্যা ব৷ স্বপ্রবত ভ্রাস্তি-কল্ত 

হইলে, কারণ যে সত্য বস্ত হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইহার 

উত্তর এই ষে, স্বপ্র মিথ্য। হইলেও স্বপ্র কলিত “বস্তত্ব* সত্য; 

না হইলে স্বপ্র কল্িত জ্ঞানরূপা স্বাপ্রিকা স্ষ্টির কোথ! হইতে 

সম্ভব হইতে পারে ? “বস্তত্বের” অভাব হইলে খ্বপ্রের অভাবই 

হইত! স্বপ্ন থাকিতন। 1 কল্পিত রেখ জ্ঞানদ্বার যেমন অকল্পিত 

"অকারাদির জ্ঞান জন্মে, সেইরূপ কল্পিত বা মিথ]! স্বপ্রজ্ঞান ব! 

স্ষ্টিত্বার অকল্পিত ব1 সত্য বস্তরই, অথাৎ শ্রষ্টারই, জ্ঞান গন্মে। 



১৯৩ ব্দোস্ত তত্ব। 

যদি বলযেজীব ও ব্রন্দে ভেদ না থাকায় মোক্ষের ্রয়োন্ধন 

হইতে পারে না) ইহার উত্তর এই যে, “মোক্ষ* অর্থে স্বরংসিদ্ধ 
শক্ষির আধার-ম্বরূপ নিগুণ ব্রন্ধত্ব গ্রাপ্তি বোধ্য নহে, অবি্া 

গুণাদিজাত সংস্কারাদি হইতে মুক্িযোগে সেই শক্তির মুখ্য স্বরূপ 

“সত্য সংকল্পের”« আশ্রতভাবে পত্রন্ধ শ্বরূপত্ব” প্রাপ্তি বোধ্য। 

অতএব মুক্ত জীবেরও সত্য সংকল্লাশ্রিত “আকাজ্ষা” আছে; 

সেজন্ পনিগু ণ” ব্রক্ষ হইতে তাঠার এইটুকু ব্যবহারিক প্রভেদ 

ব। গৌণত্ব থাকিয়া যায়। অথাং সে ন্বয়ংসিক শক্তি শ্বরূপত্ 
লৃভ কারে না পাখায়, তাচাব প্ঈশ্বরত্ব” প্রাপ্তি হয় না, সেই 

শক্তমাত্রের আশ্রতভাবে সে “ত্রহ্গত্ব” মাত্র পায়। সুতরাং মোক্ষের 

প্রয়োজন অসিদ্ধ নহে। 

ভাবেচোগ- কারণ না থাকিলে কার্যোর উপলব্ধি হইতে পারেনা ;৬তুস্ত 
লন্বেঃ (১ ৫॥ ৩ 
কারণেরতাঁবে না খাকলে পটের উপলব্ধি 5ইতে পারেন! । কুলালের মাশ্তত্বে 

বাঁসতায় ঘটের উপলান্ধ তয়। ব্রহ্মই কাবণ রূপে সর্ধভূত-স্বরূপে প্রকাশ- 

৮ মান বালয়াই "স্তর প্রতীতি” সম্ভব হয়; অর্থাত ব্রহ্ম নিতযোপলন্ধি 

কার্ধা ওকাঁরণ শ্বরূপ “সংপধাথ”, আর সবই সেই উপলান্ধর প্রকরপাদিরূপ 

অভিন্ন। বস্ত্র প্রীতি মাত্র। কার্ধা কারণের অভেদ্দ কেবল শর্কপিদ্ধ নে, 

প্রতাক্ষ সিদ্ধও বটে; কেননা ধেমন তন্ ন! থাকিলে বস্থ্ের 

প্রভাতি হয় না, হাইডেোজেন বা অক্সিঞ্জেন প্রভৃতি ( অথবা 

ইহাদেরও কারণ রূপ অজ্ঞাত কোন বস্তু) না থাকিলে জলব যু 

গ্রভৃতির প্রভীতি হয় না, সেইরূপ কারণরূপ নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ 

কোন বস্ত না থাকিলে আমাদের ব্যাবহারিক উপলব্ধন্রিপ প্ৰস্ত . 

প্রতীতি” হয় না। নিত্যোপলাববন্বরূপ বন্ত আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষ 

উপলবিদ্বারা নামরূপের, বায়ুর; আকাশের এবং অবশেধে (মুক্ত , 

স্বরূপে ) ব্রদ্ষেরও অনুভব হইয়া! থাকে। ? 



দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯১ 

অবর ( পশ্চাত্বত্তী ) কালিক কার্যের সত্ব! বা বুদ্ধিগ্রাহা আস্তত্ব 

বশতঃও তাহা হইতে অতিন্ন যে কারণ ইহাই প্রমাণ হয়। কেননা 

বুদ্ধি-গ্রাহ্ অভিব্যক্তির ব! উৎপত্তির পূর্বেও অবরকালিক কার্ধোর 

তাহার দ্ত্মস্বরূপ ( পূর্ববত্তী কালিক ) কারণে সত্তাহেতু, অর্থাৎ 

ইহাতে অন্তভূত থাকা হেতু, সেষে উপার্দান হইতে ভিন্ন নভে, 

ইন্ভাই বোধ্য। 

শ্রুতিতে আছে, “অসদেব ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত 

তদাআ্সানং শ্বয়মকুরুত* ইত্যাদ হইতে সংশয় হয় যে, পূর্বে 

অসত্বের কারণত্ব রূপে টপদেশ থাকাতে হয় কাধ্যাভাব হইবে, 

অথবা কার্যাকারণের এক সত্ব বা অভেদ অসিদ্ধ হইবে; তার 

উত্তরে কহিতেছেন যে, অসৎ শবের “না থাকা” অর্থ নহে । 

প্পনকনন! শ্রুতি বাক্যশেষে “নৎকেই* লক্ষা করিয়াছেন। “তদাত- 

নং স্বয়ম কুরুত* এই বাকা হইতে জানা যায় যে, অসৎ পপূর্বের 

ছিল* এবং পরে আত্মাকে “স্বয়ং [বধান কারল”। ইত্যাদি 

₹ইতে অসৎ ও সতের ক্রমবন্তিত কালানুঘায়া ক।রণ-কাধ্য-সথন্গ- 

প্রযুক্ততা বশত$ বুঝ যায় যে অসৎ ও সং একই বস্তবত ধন্মীগ্তর 

রূপ অধন্তা ভেদ মাত্র। শসং অবস্তু হইলে, পরবর্তী সৎ কার্ধ্যরূপ 

কালের সহিত উহার সন্বঙ্দ থাকিতে পারিত না। আখার 

আস্মারও অবস্তৃতা নির্দেশ করা যাইতে পারেনা; কেননা তাহ। 

হইণে উহার কর্তৃত্ব থাকেনা । শ্তর।ং অসৎ অভাবার্থক নহে) 

অব্যক্তার্থক অন্তিত্ববোধক সতেরই ধর্মাস্তর ব! অবস্থান্তর মাত্র । 

এখানে ”এব* শবের “ইব* অর্থ ই, অর্থাৎ প্প্রাক়্” এইরূপ অর্থই 

গ্রাহা। তাহা হইলেই বুঝ! ঘাইবে যে. আদিতে অসৎ মাত্র ছিল; 

অর্থাৎ “আদ প্রায়” বা নামনুপাদি দ্বারা অনভিব্যক্ত, অনাদি 

'অবিদ্তা রূপিনী শক্তিদ্বার! গ্বয়ংলিন্ধ, “অব্যক্ত” বা অতীক্তিয় নিগুণ 

সত্ত্বাচ্চা 

বরত্য ॥১৬। 

অবরের বা 

কার্যের সতার 
কারণে বিদ্যা- 
মান হেতু 

কাধ্য ও কারণ 

অভিন্ন। 

অনদ্বাপদেশ।- 

শ্রেতিচেম্ন 

ধন রেশ 
বাক্য 

শেষাং ॥১৭| 

“অসদেব” 

ইত্যাদি শ্রতি- 
দ্বার অসত্বের 

ব্যপদেশ হেতু 
কামা সত্তার 
যৌক্তিকতা ব! 
কার্ধ; কারণের 

অভেদ প্রতি- 

পন্ন হয না, 
যদ ইহ! বল 

তাহা ঠিক 
নহে; কেনন! 

উক্ত তির 

শেষ ভাগে 

অসতের 
সার্থক 
ধন্াাগ্তর ব! 
"অব্যক্তার্থক" 
আন্তত্ববোধক 
অর্থাস্তর 

আছে। 



যুক্তেঃ শবাত্ত- 

রাচ্চ 8১৮ 

বুক্তি ও সং- 
বাচক অন্ত 

শব্ধ থাক হেতু 
ও উৎপত্তির 
পূর্ব্বে কার্য্ের 
সত্ব ও 
কারণানম্তত্ব 

সিদ্ধ হয়। 

১৯২ বে্দোস্ত তত্ব । 

ভাবমাত্র ছিল। ইহা সেই স্বয়ংসিদ্ধ শক্তির সান্ধ্য মাত্র যোগেই 

*সব্রূপেশ ব৷ বুদ্ধিগ্রাহথ রূপে অভিব্যক্ত হইল ইত্যাদি। 

যুক্তি দ্বারাও সংবাচী অন্ত শব দ্বারাও কার্য্ের কারণে 

অবস্থান থাক| 'স্িদ্ধ হয়। ণঅসং* শব্ষের অর্থীস্তর যে *সৎ”, 

“ন+ সং” নহে, ইহার ধুক্তি আছে। 

দধি ঘটরুচকারদ অধির্দের প্রতিনিয়ত ক্ষীর মৃত্তিকাদিতেই 
প্রবৃত্তি দুষ্ট হয়; ঘটলিগ্নছুপ্ধ গ্রহণ করে না, বা দধিলিগ্, 

মৃত্তিকা গ্রহণ করেনা । মু্তিক হইতে দধি উৎপন্ন হইতে 

পারেনা; কন্ত গুধ ৯ইতে দাধ উৎপগ্ন হইতে পারে; কেননা 

গ্ধরূপ কারণে দধির সত্বা আছে। কারণের শক্তিতে কার্যের 

সত আছে বলিয়াহ সে তাহার কারণ। শক্তি শক্তিমান কারণ 

হইতে ভিন্ন নহে; কেননা শক্তি দ্বার! বস্তর অবস্থ! প্রকাশ ক । 

কার্য হইতেছে কারণের শক্তিদ্বার৷ "গতিশ্রূপ অবস্থাস্তর প্রকাশ 

মাত্র। ম্ুতরাং শক্তি কারণের শ্বরূপ, এবং কার্ষা সেই শক্তির 

স্বরূপ। অডঙএব কার্যাকারণ অভিন্ন। প্সদেব সৌমোদমগ্র 
আসীং” ইত্যাদি শ্রুতিদ্ধারাও কার্যের সতত! ও কারণানন্তত্ব উপদিষ্ট 

হইয়াছে । মুখ্য কারণ ঝা ব্রহ্গ যে “শুধু" সৎ ( সগুণ প্রকৃতি ) 

বা অসৎ (নিগুপ চিৎ মাত্র) বা আনন্দ ( অচেতন বস্তু) হইতে 

পারেনা, ইহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। ইহা “সচ্চিদানন্দ*। 
( ১৬।১।১ সুত্র ভা দ্রষ্টব্য )। কাধ্য কারণের অভেদ পসমবায়” 

জনিত নহে; কেননা সমবায়ে স্বন্ধান্তরের অপেক্ষা থাকে; 

স্থতরাং তাহাতে অনবস্থ প্রাপ্তি ঘটে। কার্য কারণে “অংশরূপে” 

অবস্থান করে, এরূপ যুক্তও সিদ্ধ নহে; কেনন! এরপ যুক্তি দ্বারা 

ংশান্তরের কারণান্তর কল্পনাওকরিতে হয়? তাহাতেও অনবস্থ 

দোষ প্রা হয়। বিছ্বমান রা সম্বন্ধ থাকিতে পারে; দীপ 
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অবিদ্ধমানে অবিস্তমানে, অথবা বিস্কমানে অবিস্তমানে কোন সম্বন্ধ 

ঈঠিতে পারেনা । অবশ্ঠই প্রারুতিক বা গৌণ কারণ হইতে 
কার্ধ্যোৎপত্তির নিমিত্ত, ঘটপক্ষে কুলালাদিবৎ, তত্তিন্ন কারকার্দির 

প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু মুখ্য বা মুল কারণে তাহা! হয় না। 

কারণ এই যে, কারক সকল কার্ধ্যকে কার্ধ্যাকারে পরিণত করায়; 

কুলাল ঘ্বার! যেমন অলঙ্কার সৃষ্ট হইতে পারে না, সে রূপ অসমবারী 

কারকদ্বার! কাধ্য সম্পাদন হইতে পারেনা । এস্থলে প্রার্কৃতিক 

কারণ পক্ষেও কার্ধ্য স্থষ্টির জন্য কারক ভিন্ন হইলেও সমবায়ী 

হইতে হুইবে। মুখ্য বা মূলকারণ পক্ষে এই সমবারী কারকও 

মুখ্য হইবে; কেনন! মুখ্যে ও গোৌণে সম্বন্ধ অসনবারী হয়, 

সেজন্য মুখ্য কারণ পক্ষে গৌণকারক দ্বার কাধাসম্পাদন হইতে 

পারেনা । কিন্তু পূর্বেই আমর! জানিয়াছি যে, মুখ্য বা স্বয়ংসিদ্ধ 
অর্থে কারণ বা! ধন্ম ইত্যার্দি একমাত্র “চিতমাত্রেই” বর্তে ; সুতরাং 

এ স্থলে মুখা কারণই মুখ্য কারক; অর্থাৎ চিৎ মাত্র ব্রক্গই সকলের 

মুখ্য কারণ রূপ উপাদান কারণ এবং মুখ্য কারকরূপ নিমিত 

কারণ। 

দৃষ্টান্ত কহিতেছেন। যেমন একপটের সংকোচ প্রসারণাদি 
অবস্থা প্বভেদ মাত্র, কাধ্য কারণেরও ভাব সেইর্ধপ। পট যেমন 

অবিশেষরূপ “সুত্র” স্বরূপে পূর্বে বিগ্কমান থাকিয়া, খু তির্ধ্যকৃভাবে 
পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বিশেষ হ্ত্রার্দি হইতে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ 

জগৎ প্রপঞ্চ অব্যক্ত অবিশেষ চিত্মাত্র স্বরূপ নিগুণ ব্রঙ্গে 

পূর্বে তদাকারে বিস্তমান থাকিয়া, পরে স্থষ্টি কামভূত বিশেষ 
শক্তিযুক্ত মায়াধারী সগুণ ব্রহ্ম হইতে সেই শক্তির বিক্ষেপ যোগে 

. প্রকটিত হইয়াছে। 
৯ যেমন প্রাণা্দি বাযুবিকার* সংধমকালে একমাত্র ন্বয়ংসিদ্ধ 

১৩ 

পটবচ্চ 8১৯ 
পটের দৃষ্টান্তেও 
কার্য সম্তাও 
কার্য কারণের 

অভেদ প্রতি. 
পন হয়। 



বথাচ 
প্রাণাদিং ॥২*1 
প্রাণাদি বায়ু 
ও অনন্ক কার্য 

কারণের 

দৃষ্টাত্ত। 

ইতরধ্যপ- 
দেশাদ্ধিত! 
করণাদি দোষ 
প্রসভি: 8২১৪ 
জীবের ব্রহ্ম - 
নন্তত্ব কখন 
হেতু ব্রন্ষে 
হিতা করণাদি 
দোব প্রসঙ্গ 

হউক? 

১৪৯৪ ব্দাস্ত তত্ব । 

চিৎশক্তি শ্বরূপ "মুখ্যপ্রাণে” বিস্তমান থাকিয়! প্রবৃত্তিকালে সেই 

মুখ্যপ্রাণ হইতে গৌণরূপে ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অভিব্ক্ত হয়”) 
সেইরূপ জগত্প্রপঞ্চও মায়। সংধম কালে, অর্থাৎ প্রলয়ে, সেই 

সুখ্য বস্তু পরমাত্মায় তদাকারে অবিশেষরূপে বিছ্ধমান থাকিয়া, 

প্রবৃত্তিকালে অর্থাৎ তদীক্ষণভূত সংকল্পাত্মক মায়া বিক্ষেপকালে, 

প্রধান ও মহদাদিরূপে বিশেষ শ্বরূপে প্রাদুতূত হইয়া থাকে। 
প্রাণায়াম যোগগ্ার! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে সংযম করিলে 

একমাত্র প্রাণরূপ কারণ থাকে, আকুঞ্চন প্রসারণারদি থাকে না) 

পরে আবার প্রবৃত্তিযোগে উহার বুত্তিমান হইলে আকুঞ্চনাদি 

হইয়া থাকে । অতএব প্রাণার্দি পঞ্চ বাষুর 1বভিন্নতা নাই। 

ইহার! একই প্রাণের বিভিন্ন উপাধিরূপ কাধ্যমাত্র | 

ব্রন্মের সর্কজ্ঞতাহেতু জীব সংসার মিথ্যা ; এবং তিনি সর্বজ্ঞ 
আত্মারূপে ভ্্রষ্টা হইলেও লিপু নহেন; স্থুতরাং তাহাতে হিতাহিত- 

করণ দোষাদি প্রুক্ত হইতে পারে না; ইত্যাদি বিষয়ে এখন 
বিচার করিতেছেন। 

কোন শ্রুতিতে আছে; “তৎম্থষ্টাতদন্ুপ্রবিশং*, আবার কোন 

শ্রতিতে আছে, প্জীবাৎ ভবস্তি ভূতানি” ;? ইত্যাদি হইতে বুঝা 

যায় যে, কেহ ঈশ্বরকেই কর্তা বলিয়াছেন, এবং কেহ জীব হইতে 
যে তৃভাদি উৎপন্ন ইহাই বলিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ কিরূপে 
নিরাকৃত হইতে পারে? আবার জীব ও ব্রহ্ষকে অনন্ত শ্বীকার 

করিলেও ব্রন্ষের কর্তৃত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব এক হয়; সুতরাং 

ব্রদ্দে "অহিত করণাদি” দোষ প্রসঙ্গ হউক-_ইত্যাদির উত্তর. 

এই যে, জীবে জগৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে উহার পরিশ্রমাদিরূপ 
অহিতকরণ দোষের প্রসক্তি হয়; অর্থাৎ জীব যদি কর্তা হয়, 

তৰে সে নিজের শ্রম দ্বারা নিজেরই যে অহিতকর বস্নার্গর 
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নির্শাণ করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং নির্মল 

প্রকৃতি হইয়াও যে মলিনতর শরীর আশ্রয় করিয়! থাকে; ইত্যার্দি 

বুঝ! যায়। ইহা অসম্ভব, কেননা কোন স্বাধীন প্রকৃতি বুদ্ধিমান 

ব্যক্তি তাহা করে না। আবার সে ইচ্ছা করিলেই নিজের 

হিতকরণ করিতে পারে না । সুতরাং জগৎ নিম্মাণ কার্য তাহার 

নিজের ইচ্ছার বশবন্তী নহে। এই ইচ্ছাশক্তি তাহাতে স্বয়ংসিদ্ধ 
নহে) ইহ! তৎকর্তৃক গৌণ স্বরূপে ব্রদ্ধ হইতে প্রাপ্ত। সে ব্রন্গের 
"সত্য সংকল্প স্বরূপিনী” শক্তিরই বশবর্তী থাকিয়া সেই নিত্যোপ- 

লন্ধি স্বরূপ চেতন ব্রদ্ষের ব্যাবহারিক উপাধি স্বরূপে, অর্থাৎ জৈব 

প্রজ্ঞা বা উপলব্ধিবূপে, জগতের উপাদান কারণ হইয়া, ইহার 

নিষ্মাণে সমর্থ হয়। ইহার মুখ্য কর্ত। বা নিমিত্ত কারণ হইতে 
পাঢুরনা। ইহাই হইতেছে উক্ত শ্রুতির অর্থ। এখন দ্বিতীয় 

ংশয় এই যে,ব্রঙ্গ যদি কর্তা হন তবে উক্তরূপ দোষাদি তে! 

ব্রন্ষেও বভিতে পারে? অতএব চেতনব্রক্জজগতের যে কর্তা 

নহে সাংখোর গ্রধানই কর্তা, ইহাই বল! যাউক? 

ইহার উত্তর এই যে, ভেদ নির্দেশ থাক1 হেতু ব্রহ্ম জীব হইতে 
অধিক। কেননা “আত্মাবারে দ্রষ্টব্য” ইত্যাদি শ্রুতিতবার৷ জীব ও 

বন্ধে কর্ম কর্তৃত্বাদি রূপ ভেদ নির্দেশ হইর়াছে। অর্থাৎ জীব 
চেতন ব্রদ্দের কর্মমভূত উপাধিরূপে জগতের নির্মাতা হওয়ায়, 

ব্রঙ্গ হইতে ইহার এইরূপ ব্যাবহারিক ভেদ আছে। উহা 
বাস্তবিক ভেদ নহে, উহ! অবিস্তারত কাল্পনিক ব! ব্যাবহারিক 

ভেদ মাত্র। সুতরাং হিতাকরপাদি অবিস্তাককৃত জীবরূপ উপাধিরই 
বটে, ব্রন্ধের নহে; কেনন! তিনি উপাধিতে নিলিপ্ত। মুণ্ডকেও 

আছে, “পমানে বৃক্ষে পুরুযো৷ নিমগ্সো! অনীশয়! শোচতি মুহ্মানং। 

জষ্টং'সদ পণ্ততি অন্তমীশন্ত মহিমানমেতি বীতশোকঃ। 

অধিকংতু 
ভেদ নির্দে- 

শাৎ ২২৪ 

তেদ নির্দেশ 
থাকা ব্রহ্ম 
জীব হইতে 
“অধিক” 

(শ্রেষ্ঠ ব! 

উপরিস্থ )। 



অশ্মাদ্বিবচ্চ 

তদন্ুপ- 

পতি ॥২৩। 

১৪৬ বেদান্ত তত্ব । 

জীব সমান বৃক্ষে মায়ান্ধার! সংসক্ত হইয়! মোহ বশতঃ শোক 

করিয়৷ থাকে। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অভিন্নরূপে এক দেছ 
আশ্রয় করিয়৷ থাকিলেও, আববিস্কাশ্রিত থাক। বশতঃ জীব পরিচ্ছিন্ন 

স্বপ্ূপ অভিমানের বশবর্তী হইয়া, বর্গ হইতে নিজকে ভেদ জ্ঞান 
করে। যখন ব্রঙ্গ জ্ঞান দ্বারা আপনা হইতে অন্ত ঈশকে, অর্থাৎ 

তাহা! হইতে ব্যাবহারিক ভেদন্বরূপে বর্তমান ব্রন্দকে, দর্শন করে 

তখন সে অবিস্ঞা-মুক্তি বশতঃ ব্রহ্ধের প্ররুত মহিম! প্রাপ্ত হয়; 

তজ্জন্ত তাহার শোক বা অভিমান দূর হয়, অর্থাৎ তাহার ব্রন্গে 

অভেদ জ্ঞান হয়। সুতরাং উক্তরূপ অবিগ্ঠা্তনিত উপাধি থাক! 

হেতুই ব্রহ্ম হইতে অনন্ত জীবে হিত, অহিত, শোক, অভিমান, 

উৎপত্তি লয়াদি ব্যবহার থাকে ; এবং এইরূপে উভয়ে বযাঁবহারিক 

ভেদ প্রসঙ্গও থাকে । অতএব ব্রঙ্গে হিতাকরণাদি দোবগদ 

যুক্ত হইতে পারে না। গীতায়ও আছে; 

পত্বাবিমৌ পুরুষ লোকেক্ষরশ্চাক্ষর এবচ। 

ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটশ্থোহক্ষর উচ্যতে ॥* 

ক্র অচেতন প্রকৃতি এবং অক্ষর চেতন ভোক্ত। ঝ 
প্রমাতাজীব। 

উত্তম পুরুষত্তৃন্থঃ পরমাত্মেতি উদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রয় মাঁবিশ্টু বিভর্ত্য ব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” 

এই উভয় হইতে অন্য, অর্থাৎ বিলক্ষণ ব৷ ব্যাবহারিক ভেম্ব 

শ্বরূপে ক্ষরাক্ষর উপাধিতয়ের দোষ দ্বার অল্প নিত্য-বুদ্ধ'মুক- 

স্বভাব, উত্তম বা “ধিক” পরমাত্ম। | 

যেমন এক ভূমিরই নিরর্থক “বিকারাদি”রূপ নানারপ মূল্যের 

প্রস্তরাদি এবং ব্রীছা্দি পরস্পর বিভিন্ন হইলেও ভূমি হইতে 



মি? 

হারা পৃথক নহে। 
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পৃথক নহে, সেইরূপ জীবাদি পরস্পর ভির হইলেও ব্রহ্ম হইতে 

অতএব ব্রন্বে হিতাকরণাদি দোষের 

১৪৯৭ 

উপপত্তি হয় ন1। 

এখন অদ্বিতীয় ব্রদ্দ হইতে ষে ক্রমে নানাবিধ স্যঙ্ির সম্ভব 

হইয়াছে, তাহাই কহিতেছেন। 

যেমন দুগ্ধ বাহা সাধনাদির অপেক্ষ। ব্যতিরেকেই দধিরূপে 

পরিণত হয়, এবং জল যেমন আপনিই হিমানীরূপে পরিণত হয়; 

তঙ্দূপ উপাদান ব্রহ্মও বাহা সাধনাদিরপ দ্রব্যান্তরের বা উপকরণ 

ংগ্রনের কোনরূপ অপেক্ষা বা সহায়তা ব্যতিরেকেই জগৎরূপে 

পরিণত হয়। 

যদি বল যে, “অগ্নশ্রূপ সাধন দ্বারাই ছুধ দরধিতে পরিণত হয়; 

অতএব ইহার “সাধন” আছে। ইহার উত্তর এই যে, তাহা নহে; 

অগ্ সান নহে, হুধ (নজেই দধিরূপে পরিণত হয়? অয্নদ্বারা কেবল 

কাধ্যের শীঘ্রঙ। সম্পাদিত হইয়া! থাকে । দুধের আপনা হইতে 

দধিতে পরিণাম প্রাপ্তিকালে দুধে অন্নগ্ুণ আসিয়৷ থাকে । অয় দ্বার 

জল বা বাষুতো৷ দধরূপ কিছুতে পরিণত হয় না? গাভী প্রভৃতিকে 

ছধধেব উৎপাদক স্বরূপে সাধনরূপে দেখ! গেলেও, প্রকৃতপক্ষে 

আত্ম! ব! প্রাণই হইতেছে ইহার সাধন; সেইরূপ অল্নকে দধির 

সাধনরূপে দেখ। গেলেও, প্রকৃতপক্ষে সেই ছুগ্ধগত প্রাণ” বা 

ব্র্মশক্তি হইতেছে ইহার সাধন। আবার, যেমন প্রাকৃতিক 

পদার্থরূপ গাতী প্রভৃতি ছুধের সাধনরূপে দৃশ্বমান হইলেও, ছুধ 

অতীন্দরিয় বস্তরূপ আত্ম! বা প্রাণ হইতেই জাত হয়; সেইরূপ 
প্রাকৃতিক জীব জগতের সাধনরূপে দৃশ্ঠটমান হইলেও, জগৎ 

অতীন্রিয় পরমাত্ম! হইতেই জাত হয়। অতএব মুখ্যশক্তি ব্রদ্মই 

উগতের একমাত্র কারণ। তাহার কোন কারণের অপেক্গ। নাই। 

প্রস্তরের 

ৃষ্টান্তেও উক্ত 
দোষ উপপন্ন 
হয় ন]। 

উপসংহার 

দর্শনান্নেতি 
চেৎ ক্ষীর 

বন্ধি ॥২৪। 
উপাদান 
কারণ মৃত্তিকা" 
দির অন্য 

নিমিত্বরূপ 
দণ্ডাদি এবং 
অসমবায়ি- 
দেরও সং- 

যোগাদি, এই- 
রূপ উপসং- 

হারের বা 

উপকরণ 

সংগ্রহে 
সন্গিপাত 
দেখা যায় 

ব্রন্মে ইহার 
অবিচ্যামানত। 

হেতু ব্রন্দ ষে 
উপাদান নছে 

তাহাই 

বল! যাঁউক 2 

বদি ইহ! বল 
তাহা ঠিক 
নহে, কেনন। 

এখানে ছুদ্ধের 

দৃষ্টান্ত 
গ্রযোজ্য। 



দেবাদি বদপি 
লোকে 1২৫] 
দেবাদির 

দৃষ্টান্তেও অন্য 
সাধনের সহায় 
বাতিরেকে 

ব্রন্মেই কার্ধ্য 
কঠিসঙগত হয়। 

কৃত প্রসকতি 
নিরবয়বত্ 
শন্ধ- 

কোপব! ॥২৬1 

ব্রজ্মেরই যে 

কৃত্ম্স বা সমগ্র 

জগৎরাপে 

প্রসক্তি ঘা 

মু 

১৯৮ বেদান্ত তত্ব । 

*ন তশ্ঠ কাধ্যং করণং চ বিদ্যাতে, নতৎ 

সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যাতো” 
--শ্বেতাশ্বতর 

যর্দি বল যে, ছুগ্ধ অচেতন বলিয়! বাহা সাধনাদ্ি ব্যতিরেকে 

তৎসম ম্বভাব অচেতন দধিতে পরিণত হইতে পারে ; কিন্তু চেতন 

ব্রহ্ম কিরূপে বাহ্ সাধনাদ্িরূপ সহায় ব্যতিরেকে তাহার চেতন 

ত্বরূপের অসম-স্বভাব জড় ম্বরূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে? ইহার 

উত্তর এই যে. যেমন দেবগণ (অর্থাৎ অন্কুপলভামান কারণ 

সমূহ ) অনৃশ্ত থাকিয়াও উহাদের অসমস্বভাবরূপ বর্ধনাদি দ্বারা 

লোকে উপলভ্যমান স্বরূপে দুষ্ট হয়; সেইরূপ ঈশ্বর অন্ুপলভামান 
হইয়াও অন্তম্বভাব উপলভ্যম'ন বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। 

ইহার লৌকিক দৃষ্াস্ত এই যে, উ্ণনাভ বিনা সহায়ে একা" 
ইহার অসম শ্বভাব স্বরূপ সুত্র প্রস্তুত করে; এবং কোন কোন 

জীব (বকী) বিনা শুক্রেও গর্ভধারণ করিয়া! থাকে । শাক্সাদি 

হইতেও জান! যায় যে, দেবগণ বিনা উপকরণে সংকল্প মাত্রেই 

বছ শরীরাদি নিন্দাণ করিতে পারেন ; সেইরূপ ব্রহ্মও স্বীয় স্বভাব- 

সিদ্ধ শক্তি বলে বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া! থাকেন । 

এখন ঈশ্বরের উপাদানরূপ পরিণামি-কারণত্বের যাথার্থ্য 

নিদ্ধারণ করিতেছেন । 

চেতনব্রহ্ম বাহা সাধন ব্যতিরেকে একদেশ স্বরূপে সর্বাত্মভূত 

জগৎরূপে পরিণত হয়; এরূপ বলিলে তাহার পরিণাম প্রসঙ্গ 

হয়) ক্ষতরাং তাহার “মূল” নষ্ট হওয়ায়ই যে তিনি ইন্ছরিয়গ্রান্থ 
পরিণাম প্রাপ্ত হন, ইন্থাই বুঝ! যায়। তাহা হইলে তাহার 

জনিত্যত্ব গ্রসঙ্গ হয় ; এবং শ্রুতি কথিত “নিক্ষলং নিক্ষিয়ং শাস্তং 

নিরবস্তং ও নিরঞ্জনং, দিব্যোহি অমূর্তঃ পুরুবঃ” ইত্যা দিরর্গ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৯৯ 

“নিরবয়বস্ব্বাচক শববসমূহ তাহাতে প্রযোজ্য হয় না। ব্রহ্ধকে 

ঈনরিয়গ্রাহ বা! সাবয়ব স্বীকার করিলে তাহার অনিত্যতা দোষ 

ঘটে ; এবং তাহাকে নিরবয়ব বলিয়! স্বীকার করিলেও উপাদান 

বলিলে, “কৃতক্ন প্রণন্তি* দোষ ঘটে। এই নংশয়ের উত্তর এই যে 

শতিপ্রমাপাদি দ্বারা তাহার কৃংস প্রদক্তি দোষাপত্তি হয় না। 

কেননা তিনি নিরবয়বই বটেন, নামরূপ মিথা। বা অবিস্ত/-কল্পিত 

মাত্র। 

'ইন্থাই মিমান্তিত্রে। দেবত। ইতি” ইতার্দি শ্রুতি দ্বারা কার্য 

হইতে ব্রন্ষের ব্যতিরেক কথিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার কতক 

প্রসক্তি দোষাপত্তি আবার তাহার কারণত্ব শ্বরূপ 

সহ নিরবন্নবত্বও 4০তবিরুদ্ধ নহে) কেননা ণ্যতো। বা ইমানি 

তুবতানি* ইত্যাদি এুতিদ্বারা তাহার কারণত্ব কখিত ভইয়া, “নিক্ষলং 

নিক্ষিয়ং* ইত্যা্দ এ্রুতিদ্বার! তাহার নিরবয়বত্বও স্বাকৃত হইয়াছে। 

এই সমুদয় হইতে জান! যায় যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি 

হইলেও জগং বাতিরেকে ঠাহার অবস্থিতি। জগং তাহার মার! 

প্রতিবিদ্বিত অভিব্যক্তি মাত্র, নিজে বন্তব নচে। 

যদি বল যে “কৈমুত্যরূপী”, অর্থাৎ প্রশ্নমাত্র স্বব্বপ (১1০1- 

10790), অচিস্তা বন্তর বুদ্ধি গ্রাহ্ত্ব কিব'পে প্রমাণ সঙ্গত হইতে 
পারে? ইহার উত্তর এইযে, যাহ। অচিন্তা ও অপ্রমের়, অর্থাৎ চিন্ত। 

ও বুদ্ধির অগোচর, তাদৃশ বিষয় একমাত্র শব, (বেদ) দ্বারাই, 

অর্থাৎ “আগ্রজ্ঞান* দ্বারাই, বোধগমা ব| প্রমেয় হইয়। থাকে । 

আপ্ত্ঞানের সিদ্ধতা সম্বন্ধে পূর্বেই বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে। 
অবশ্তাই তর্ক ব| বিজ্ঞান দ্বার! ইহার সহায়ত! বা! সমর্থন হৃইয়| 

৯ থাকে। “ধূম অগ্নির অস্তিত্ব বোধক,” এহ্লে বলিতে পার যে তর্ক 

ভয় না; 

_ কী অনুমানও পিন্ধ ছইতে পারে? অতএব জগং এইরপে ত্রন্ধের 

পরিণ।ম 
প্রসঙ্গ, ইহা 
বলিলে তাহার 
নিত্যত্ব ও 
নিরবরবত্ব 
অভিধাত 

শব্দের বিরোধ 

কেন হইবে । 
না? 

অতেম্ত শখ 

মূলত্বাৎ ৪২৭৫ 
তি প্রমাণাদি 

হেতু ও ব্রন্দের 
কৃত প্রসক্তি 
দোষাপত্তি 
হয়না । 

ব্রন্ধ শব 

প্রমাণক, 
প্রত্যক্ষা'দি 
প্রমাণক 

নহেন। 



আস্মনি চৈবং 
বিচিতা- 
শ্চহি ॥২৮। 
যেমন আত্মায় 

স্বপ্রকালে 

নানাবিধ সৃষ্টি 
প্রতীত হইলেও 
আত্মার 
স্বরপোপমর্দিত 
অর্থাৎ একত্ব 
নষ্ট হয়না, 
সেইরপ ব্রহ্ম 

কইতে বিচিত্র 
সৃষ্টি সমুহ 

হইলেও তাহার 
স্বরাপ নষ্ট 
হয়| । 

স্বপক্ষে 
দোবাচ্চ ॥২৯॥ 
সাংখ্যের 

স্বপক্ষেও উক্ত 
দৌধাপত্তি . 
হওয়া হেতুঃ রান? 

4 

২৪৩ বেদান্ত তত্ব। 

পরিণামরূপ অন্তিত্ববোধক হইতে পারে? উত্তর এই যে তাহা 

নহে) কেননা পুর্বে “আগুজ্ঞান*্ঘার! ধূম ও অগ্নির একাত্ম" 
সম্বন্ধ না! জানিলে, এরূপ অন্থমানের উপর নির্ভর কোথ! হইতে 

আসিতে পারে? সুতরাং এরূপ পরিণাম-জ্ঞানের কোন সিদ্ধত৷ 

নাই। পূর্বজ্ঞানাদির এঁতিহাসিক ভিত্তিম্বরূপ আগুজ্ঞানই হইতেছে 
অপ্রমেয় বস্ত-নির্ধারণ-সম্বন্ধে মূল প্রমাণ, তর্ক বা! বিজ্ঞান ইহার 

সহকারী সমর্থকমাত্র। 

যেমন আত্মা বা জীবন বিশিষ্ট শরীর হইতে কেশ লোমাদি 

রূপ বিচিত্র সষ্টি সমুহের অলৌকিক-রূপে আবির্ভাব হয়) সেজন্ত 

আত্মার শ্বরূপের কোন ব্যতিক্রম হয় না, এবং ইহাদের উপমর্দন 

যোগে আত্মার শ্বরূপের উপমর্দন হয় না; আবার যেমন, আত্মায় 

স্বপ্রকালে বিবিধ স্ষ্টি প্রতীত হইলেও আস্ার একত্ব নষ্ট হয় & 

সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র স্থষ্টিসমূহ অভিব্যক্ত হইলেও তীহীর 
স্বরূপ নষ্ট হয় না। বিচিত্র স্ৃষ্টিসমুহ স্বাপ্সিকী সৃষ্টির মত জীবের 

স্বান্ুভব, অর্থাৎ উপলব্ধি, দ্বারাই স্থ্ট হইয়। থাকে । কঠশ্রুতি 

কথিত "আত্মানং রখিনং বিদ্ধি* ইত্যাদি ইহার প্রমাণ। 

যদি নিরবয়ব বলিয়৷ ব্রঙ্গে কৃৎন্ প্রসক্তি দোষাপত্তি হয়,তবে এরূপ 

দোষ সাংখ্যার্দির পক্ষেও ঘটে। সাংখ্যপ্রতিপাঞ্ঘ প্রধানও নিরবয়ব, 

অপরিচ্ছিন্ন, শব্দাদিবিহীন। যদ্দি বল গুগত্রয়ের সাম্যাবস্থাই 

প্রকৃতি, সুতরাং ইহা সাবয়ৰ; তাহ! হইলে আবার ইহার 

অনিত্যত! দৌষ ঘটে। আবার তাঁঞ্ককদের পরমাণুও নিরবয়ব 
নগতরাং তাহার্দের উপপান্ত বিষয়েও এইরূপ দোষ ঘটে। এই 

সমুদদায় কারণাদি বশতঃ কাহারও পক্ষে উত্ত দোষ দোষ নহে। 
এখন ঈশ্বরের অশরীরত্ব সত্বেও তিনি যে মায়াবি-স্বরূপে সর্ব 

শক্তিমান তাহাই দেখাইতেছেন। রঃ 



প্র 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

অশরীরী হইলেও ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় স্বরূপে সর্ববশক্তিসম্পন্ন 

র দ্বেবতা”। সেজন্ত শ্রুতি দেখাইয়াছেন, প্পর্ব্বকর্ম সর্ব্বকামঃ” 

ইত্যাদি। তিনি চৈতন্ত মাত্র হইলেও সর্বপ্রকার শক্তি বিশিষ্ট ; 

শুধু জগতের প্প্রকাশের” কারণ নহেন ? ইছাঁর প্প্রশাসনের”ও 

কারণ। “এতস্ত অক্ষরস্ত শাসনে গাগি” ইত্যাদি ইহার শ্রুতি 

প্রমাণ। 

ধদি বল যে শ্রুতি ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় শুন্ত বলিয়াছেন, সুতরাং 

তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না; ইহার উত্তর এই যে, ইন্দিয়শৃন্যতা 

বশতঃ বর্ষের বর্তৃত্ব নাই বলা যায় না) কেনন! তাহাতে স্বয়ংসিদ্ধ 

'য পরাশক্তি দেই শক্তির মায়িক বিক্ষেপ যোগেই ষে তিনি 

৬৯ 

* *সর্বকর্ম1”, পসর্বকাম*, ও “সতা সংকল্প” ইত্যাদি শ্বরূপে সকলের 

করু্কা, শ্রুতি তাহাই দেখাইয়াছেন। 

“অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা, পশ্ঠত্য চক্ষুঃ শুণোত্য কর্ণ; ০ ০ 

০ ০ তমাশ্বরাণাং পরং মভেশ্বরং ০ * * * নততম্ত কার্যং করণঞ্চ 

বিগ্তে * * * * দেবাত্ম শাক্তং স্বগুণৈ নিগুঢ়াং য একো বর্ণে 
বনুধা শক্তি যোগাৎ। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈৰ শ্রায়তে, স্বাভাবিকা 
জ্ঞানবল ক্রিয়াচ। সকারণং কারণাধিপাধিপঃ, নতস্তক শ্চিজ্জনিতা 

নচাধিপ ইতি ।” শেতাশ্বতর । 

“বাহাহেতুম্বৃতেযদ্বনূ, মায়ায়াঃ কার্যকারিতা । 
খতেহপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যন্ত প্রমাণতঃ ॥৮ 

--ভারতী তীর্থ। 

এখন সংশয় এই যে, নিগুণের “প্রয়োজন” কিরূপে সমধিত 
হইতে পারে ? তাহার সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হয়? বিন! 

8 প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনে কেহ কোন কাধ্য করে না; স্থতরাং বিনি 

রিত্যতৃণত তাহার হষ্টিতে প্রয়োজন কি ? যদি তাহার প্প্রয়োজন” 

ব্রহ্মা পক্ষে 

উক্ত দৌোধ 

দোষ নছে। 

সর্ববাপেতা চ 
তদর্শনাৎ ॥৩৭। 

ব্রহ্ম সর্ধ্ব শক্তি 

সম্পন্ন “পর 

দেবতা” ইহ! 
উপনিষদে 
ৃষ্ট হয়। 

বিকরণনত্ব।" 
ন্নেতি চেত্ৃ- 

ছুক্তম্ 1৩১1 
করণ রহছিতত্ব 

হেতু, অর্থাৎ 
ইক্জ্িয় 

হীন বলিয়া, 
পর দেবত। 

ব্রন্মের সর্ব 

কর্শতাদি 

অধুক্ত হয়ঃ 

যাঁদ ইহা বল 
হাহ! ঠিক 
নহে ; কেনন। 
ইহার সমাধান 
পূর্ব্বেই (২$ 
হুত্রে ) করা 

হুইয়াছে। 

ন প্রয়োঞজন- 

ত্বাৎ ॥৩২৪ 
আপ্তকামত 

হেতু ঈশ্বরের 
সষটিতে কোন 



“প্রয়েজন* 

লক্ষিত হয়ন]। 

স্টোকবত, 

লীল। 
কৈবল্যম্ ॥৩৩| 

হৃিকাধ্য 
ঈশ্বরের লীল! 
মাত্র। 

লোকিফেও 
ইহা প্রভীত 
হয়। 

২৩২ বেদাস্ত তত্ব । 

থাক সিদ্ধ হয়, তবে তাহার নিত্যতৃপ্ত ্বরূপের ব! নিগুণ স্বরূপের 

দোষাপত্তি হয়; অর্থাৎ তাহাকে গৌণ হইতে হয়। অতএব 

চেতন মাত্র পরমাত্ম। হইতে জগংকৃষ্টি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? 

ইহার উত্তর এই ধে, তাহার প্রবৃত্তির উপষোগিত! নাই; কেনন। 
তিনি “আগুকামগ্রপ স্বয়্ংদিদ্ধ প্রয়োজনবোধক সর্ববোভ্তম বিবেক 

জ্ঞানমাত্র স্বরূপ মুধ্য প্রবর্তক বা প্রশাসক পরমাত্ম। তাহার 

একমাত্র চেতন স্বরূপই স্বয়ংসিস্ধ ক্রিগ্নাধাররূপে বিশ্বের প্রকাশক 

ও স্বয়ং সিদ্ধ প্রয়োসনবোধক টিবেকের আধাররূপো বশ্বের 

প্রবর্তক। অতএব শাহাব স্বতন্ধ ভাবরূপ প্রয়োজন বোধ হঈতে 

কার্ষ্যে প্রবৃত্তি সম্ভব হনব ন৷। পরমাত্ম। নিজেই সর্বথ। “মাদি- 

বিদ্ধা”্রূপে স্বয়ংসিদ্ধ প্রয়োজনবোধক সর্বোত্তম প্রবৃত্তিব আশ্রয়, 

অর্থাৎ “পৃর্ণকামের* আশ্রন্ন। সুতরাং তাহার স্ব-স্বরূণ হইতে 

পৃথক ভাগের আশ্রয়রূপ “প্রয্নোজন* বোধক স্বতন্থ বিদ্তা কখনও 

সম্ভব হইতে পারেন! । কেনন! তাহ! হইলে, সাংখাবাণের প্রকৃতি 

পুরুষের মতই ছুইটি “পৃথক বিদ্যার”, অর্থাৎ ছুইটা স্বতন্ত্র কারণের, 
অবহারণ| সম্ভবিত হয়। এমত উপযুক্ত যে নছে তাহ! সাংখামত 

নিরাসকালে বুঝান হইয়াছে । অতএব স্ষ্টিকার্ধয তাহার লীল। 

মাত্র স্বরূপে প্রবর্তিত মাত্র; তাঁহার কোন অভিপ্রার়জনিত 

“প্রয়োজন জ্ঞান” হইতে নহে । 

লৌকিকে যেমন আপ্তকাম রাঁজাদির বিন! প্রয়োজনে শুধু 
লীল! বশতই কার্ধ্যা্দি প্রবন্তিত হয়) ব্রহ্ষপক্ষেও সেইরূপে স্থৃষ্টি 

তাহার শ্বভাবিকী লীলামাত্র, কোন ফলাপেক্ষী গৌণ প্রধোজন 

জনিত নছে। তিনি বিশুদ্ধ চিদানন্দ স্বরূপে নিগিপ্ত। তাহার 

“মুখ্য প্রয়োজন” বোধক স্বরং সিদ্ধ হুখরূপ আনন্দ হ্বনূপত্ব হইতেই, 

তাহার স্বাভাবিকী শক্তির বিক্ষেপ রূপিনী সংকল্লাস্থিকা লার্লা 
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ত্বরূপিনী মায়” দ্বারাই বিচিত্রা স্থষ্টি প্রকটিতা হইয়াছে। 

শঠদবতৈব স্বভাব হযমাপ্ত কামস্ত কাম্পৃহা ।” মুগণক শ্রুতি। 
অতএব তীহার স্ঙ্টিতে স্পৃহ! ব৷ প্রবৃত্তি নাই; তাহার 

স্বাভাবিক ধর্ম্দের বা শক্তির বিক্ষেপ রূপিনী লীলা হইতেই এই 

স্যষ্টির সম্ভব হুইয়াছে। লৌকিকে যেমন আলোকে র উজ্জ্লতা, 

অগ্নির তাপ, ইত্যাদি উচ্ভাদের স্বাভাবিক ধর্মের বিক্ষেপমাত্র ; 

এবং উচ্ছাস প্রশ্বাসাদি লোকের স্বাভাবিক ধন্ম্বের বিক্ষেপ বা 

লীল! মাত্র; সেইরূপ স্যন্ট লয়াি বহ্ধব স্বাভাবিক ধর্থের বিক্ষেপ 

বা লীলামাত্র । 

অতএব বুঝ। গেল যে, জীবগণ কর্নিয়ন্ত্রিত হইয়াই জুখছৃংথ 

.ভোগ করে; ঈখব প্রবর্তকমাত্র) স্থতরাং 'প্রবর্তকমাত্র শ্বরূপে 

ভিন জগত্রূপ কর্ম্েখ বা সংসারেব স্থষ্টি কবেন বলিয়! তাহাকে 

নির্ধঘণ বা নির্দয় বলা যাক না। সেই প্রবর্তন জনিত বিক্ষেপরূপ 
প্রাকৃতিক ধর্মাধন্মাদির পকন্ঘ ফলাদ্দির” বৈষম্যদ্বারা নিয়ন্ত্রিত 

স্বর্ূপেই জগছে স্রখদ্ুঃখাদ্দি বৈষম্যের উৎপাত্ত । এখন ইহাই 

বিচার করিতেছেন। 

যদ্দি বল যে, ঈশ্বর কাঠাকে সুখী, কাহাকে ছুঃখী, কাহাকে 

রাজা, কাহাকে প্রজ্জা, ইত্যাদিরূপে নানাভাবের বৈষম্য সৃষ্টি 

করায় তাহাকে রাগোছ্েষাদি বিশিষ্ট, সর্ববভূতে অপমদৃষ্টিযুক্ত নির্দয় 
কেন বলা হইবে না? ইহার উত্তর এই যে, জগৎ-কারণ ঈশ্বরের 

উক্ত দোষাপত্তি হইতে পারে না) কেনন। জগৎ প্রকাশ তাহার 

'্বভাবসিদ্ধা শক্তির বিক্ষেপমাত্রিকা লীলা কেবল। তিনি মুখা 

প্রবর্তকরূপ কর্তা হইলেও প্রক্কতিই তাহার শ্বয়ংসিদ্ধ-শক্তিভৃতা 

বিক্ষেপ ম্বরূপিনী লীল! ) সুতরাং জগতের স্থখ দুঃখাদি প্রারুতিক 

গণীদদি নিষ্পর ধর্ম্মাধর্মীদি হইতেই হইয়া থাকে ; এবং *গ্রক্কতি* 

বৈষম্যনৈ- 
স্বণ্যেনস।- 
পেক্ষত্বাৎ 

তথাহি 
দর্শয়তি ॥৩৪।, 
নৈষম্য 

(কাহার নথ 

কাহার দুঃখ 

এবং কাহার 
উত্তয়ই ) ও 

নৈম্ব শা (নখ 

দুঃখের নিয়- 

গুত্ব ও জন 



৪৪ বেদাস্ত তত্ব। 

সংহতৃত্বাদি তাহার শক্তির বিক্ষেপ মাত্র হইতে জাত্ত বলিয়াই তাহ! হইতে 
৮০, ইহার ব্যাবহারিক ভেদ থাকায়, তিনি প্রকৃতিতে বা ইহার গুণাদিতে 
ঈশ্বরের নাই; লিগু নহেন। অতএব প্রকৃতির অপেক্ষা বশতঃ ব। নিমিত্ততা 

কেনন! উদ্ত বশতঃ তিনি অন্তের ব! প্রকৃতির “সাপেক্ষ” হইয়া বৈষমোর স্যষ্টি 
বেষম্য ও 

নৈষ্বণ্যের . করেন। এইরূপেই বৈষম্যাদি নিষিত্বান্তর সাপেক্ষ) প্রাক্কৃতিক 
অন্য অপেক্ষা শুণাদি নিম্পন্ন জীবের ধন্াধম্মই এই নিমিত্তাস্তর ও বৈষম্যের 
রা এ কারণ। ঈশ্বর কেবল প্রবর্তক মাব্র স্বরূপে সাধারণ কারণ। 
সাপেক্ষ ও দুঃখ মেঘ ফেমন শস্তোতপত্তির সাধাবণ কারণ হইলেও, ইহ কাল ও 

ই 8 বীজাদির শক্তিরূপ নিমিত্বা নুরের সাপেক্ষ : সেইরূপ ব্রহ্ম প্রবর্তকরূপে 
এইরূপেই ষে সাধারণ কারণ হইলেও, তিনি বিচিত্র কুষ্টির জন্য তৎশক্তির 

2 বিক্ষেপভৃত প্রাকৃতিক গুণাদি নিষ্পন্ন “কন্ম” বা ধর্মাধন্মার্দিরপ 
তাহাই নিমিত্ান্তরের সাপেক্ষ । সতরাং যাহার যেরূপ কর্ম সে সেইননুপ 
দেখাইক়্াছেন। ফলভোগী। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন, যথা "এষহ্েব সাধুকর্ 

কারয়তি ৩০২ যমেভ্যো লোকেভ্যে উন্নিনীষতে এষএব' সাধুকন্ম 

কারয়তি যমধো নিনীষতে* ; ইতাাদি বুহদারণ্যকে । অর্থাৎ, 

পরমাত্ম! মুখা প্রকাশকরূপে নিমিত্ত কারণ স্বরূপে জীবাদির প্রবৃত্তির 

"প্রবর্তক” মাত্র হইয়া, তাহাদেবে তাহার স্বভাবসিদ্ধাশক্তির বিক্ষেপ 

মাত্র স্বরূপিনী লীলারূপিনী প্প্রকৃতির* বশীভূতভাবে কর্শপর 

তন্ত্রী করান; এবং সেইরূপে তাহাদেরে নুকৃতি ছুক্কৃতি ইত্যাদির 

ফলফোগী করান। স্থুতরাং এইভাবে কর্াপেক্ষিত্বহেতু ঈশ্বরে 
“বৈষম্য ও নৈর্বণ্য* দোষ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ইহার 

স্থৃতিপ্রমাণও আছে, যথ। “যে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে* ইত্যাদি গীতা । 

নকর্ধা বিভাগা- “সদ্দেব সৌমোদমগ্রআসীৎ* এই শ্রুতি হইতে জানাষায় যে, 

রি স্যষ্টির পুর্বে ব্রহ্ম হইতে কর্্মভৃত সংসারের “অবিভাগ* ছিল; € 

প্রথমতঃ সুতরাং বঙ্গের স্ঙির প্রয়োজক কর্দাপেক্ষিত্ব ছিল না। প্রর্থদ 

শ্ 
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স্ষ্টির পরে শরীর বিভাগ দ্বারা কর্মবিভাগ হুইয়াছে। সুতরাং 

ঘ কাঁতাপেক্ষিত্ব দ্বারা পূর্ব্বোস্ত বৈষম্যাদি পরিহার করা যায় না) 

ইহাতে ষে আশ্রয় দোষ হইতে পারে এইরূপ শঙ্কা হয়; অতএব 

ঈশ্বর জগৎ কারণ কিরূপে হয়? ইহার উত্তর এই যে তাহা ঠিক 

নহে; কেননা সংসার অনাদি । শক্তি ও শক্তিমানে নিত্য সম্বন্ধ 

ও বাস্তবিক একত্বপিদ্ধ। ব্রঙ্গ শক্তিভূত বিক্ষেপ মাত্রই হইতেছে 

কর্মাত্বক সংসার) প্রলয়ে সেই শক্তি বীজভূত অবস্থায় তাহাতে 

লীন থাকে; সুতরাং সংসারও তখন বাঁজাস্কুরের স্তায় সেই শক্তিগত 

থাকায় ইহাকে অনাদি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। প্রাকৃতিক 

প্রলয়ে ইহার নাশ নাই, “কারণে লয় মাত্র হয়” (17000867706- 

, 9৮ 9৫170906901 তবে যে নৈমিত্তিক প্রলয়” বলিয়া “শেষ” 

লয় আছে--তখন ব্রহ্ম তাহার শক্তি পর্য্যন্ত সংবরণ করিয়া, 

অনদ্রপ-“অবিস্ত।”-মাত্রাত্মক স্বয়ংসিদ্ধ নিগুণ স্বরূপে, অবস্থিতি 

করেন। তখন মায়ারও অস্তিত্ব থাকে না। 

অপেক্ষার অবশ্যই সংপার অনাদি নহে। 

২৩৫ 

এই শেষ প্রলয়ের 

“পুণ্য পাপাদিকং বিষু্ঃকারয়েশ পূর্ব কর্ণ! । 

অনাদিত্বাও কম্মণশ্চ নবিরোধঃ কথঞ্চনেতি ॥৮ 

ভবিষৎ পুরাণ 

ংসারের অনাদিত্ব যুক্তিযুক্ত ও শ্রুতি-স্থৃতি সম্মত। নংসারকে 

আদিমান বলিতেগেলে ইহার আকশ্মিক উৎপত্তি স্বীকার করিতে 

হয়। কেনন| যাহাকে ইহার আদি করাঁণ বল! যাইতে পারে 

তাহার ইন্দ্রিয় গ্রাত্বহেতু আবার তাহারও আদি কারণের প্রশ্ন 

, আদে। আবার, ইহাতে মুক্ত জীবের পুনঃ সংসারও ম্বীকার 

ক্ষরিতে হয়। বুদ্ধির অগোচর নিগুণ পদার্থ পরমাত্মার সানিধ্য 

জগতের 
উৎপত্তিতে 
ঈশ্বরের কর্ম 
সাঁপেক্ষত। 
থ!কিতে 
পানে নাঃ 

কেনন! 

উৎপত্তির পূর্বে 

হেতু, অর্থাৎ 
ঈশ্বর হইতে 

কিছুরই 
বিভক্তরূপে 
অনবস্থিতি 
হেতু, স্থষ্টির 
প্রয়োজক কর্ণ, 
যেমন সুকৃতাদি 
কণ্ম ইত্যাদি 
ছিলন। ; 

যদ্দি ইহা 
বল তাছ! ঠিক 
নহে, কেননা 
সংসারের 
অনাদি হেতু 
তাহা হইতে 
পারে না। 

উপপদ্য 
তেচ।পুাপ- 
লভ্যা- 
তেহএ (৩৬ 
সংসারের 

অনাদ্িত্ব যুক্তি 
প্রভৃতি দ্বারা 

উপপনন হয়, 



এবং শ্রুতি 
স্ৃতিতেও 
উপলব্ধি হয়। 

০৬ ব্দোস্ত তত্ব । 

মাত্র হেতুই তীহার ঈক্ষণ নিমিত্ত বিক্ষেপরূপ “অধ্যাসমাত্রই» 
হইতেছে এই বুদ্ধিগ্রাহ্থ সংসার ; সুতরাং ইহা তাহা হইতে অভিন্ন 
তৎশক্তি স্বরূপ “কারণ শরীর” প্রভৃতি বূপে অনাদি) অর্থাৎ কর্ন” 

হইলেও জগৎ সৃষ্টির আদি উপাদান কারণ । হ্ুতর।ং বুদ্ধিগ্রাহ 
কোন বস্ত ইহার আদি নহে। বিনা কর্মে শরীর হয় না, এবং 

বিনা শরীরে কর্ম হয় না। বীজান্কুরের দৃষ্টান্তে উহাতে অন্তোন্ত 
দোবাশ্রয় হয় না। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে । সংলার প্রবর্তিত- 

রূপে ক্রিয়াত্মক পকর্্মন*, আবার প্রতিক্রির়াত্মক স্বরূপে কর্মফল 

“শরীর” । এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে সংসার ব! জীবাদি 

সুষ্টি সমূহের ব্যাবহারিক ক্রিয়-স্বরূপে “কর্ম-পরিত্ব* সিদ্ধ হয়, এবং 
তৎসঙ্গে উহ! ক্রিয়াজনিত 'প্রতিক্রিয়ারূপ শরীরস্বরূপে কর্মমমফলের 

ভোগী হয়। 

যে জৈব উপলব্ধির ক্রিয়া! হইতে কন্মরূপ সংসারের উৎপত্তি, 

আবার সেই উপলব্ধি সেই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া! হইতেই কর্ম্মফল- 
স্বরূপে শরীররূপে অনুভূত হয়। ব্রহ্ম কর্তৃক গ্রবন্তিত হুইয়া, 

প্রাকৃতিক নিয়ম মতে যে ক্রিয়া বা কর্ম পূর্বপদরূপে প্রাপ্ত, তাহাই 
আবার প্রতিক্রিয়াহেতু প্রতিপদূরূপে কর্মফল স্বরূপে উপলব্ধ হুয়। 

ইহ! হইতেছে ব্রহ্ম শ্বরূপের স্বভাব সিদ্ধ পলীলাটৈবল্য*; এবং 

এই লীল! এইরূপে অনাদি ও অনন্ত; অর্থাৎ যতদিন ব্রহ্মশক্তি 

ংবরিত না! হইবে ততদিন এই লীল! চলিতেই থাকিবে । সুতরাং 

বীজাক্কুরবৎ এই ক্রিয়া! গ্রতিক্রিয়াত্মক সংসার অনাদি ও অনন্ত। 
এইবরূপে কর্ম ও কর্মফলাদি হইতে প্রাকৃতিক বৈষম্যাদির স্ষ্টি। 

ঈশ্বর বৈষম্যের কারণ নছেন। তিনি কর্মের মূল প্রবর্তক কারণ ; 
এবং এই প্রবর্তন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপে তিনি “কর্মম-সাপেক্ষ”। 

নিত্যোপলব্ধির বিক্ষেপরূপ জৈবউপলব্িজাত প্বাসনারূপ” সংস্কার * 



দ্বিতীয় অধ্যায় ২৪৭ 

&ইতেই কামর বা জব সংস্কারের উত্ভব) £ই বর্ণ আবিদা 

ইয়া কর্ুলাগিরাপ বৈষম্যাদির হেতু 

হইয়া ঠাড়ায়। শ্রতি দ্বারাও মংদারের অনাদিতব উপণন্ধ হয। 

“দূ চন্রমমৌধাত| ধা পূর্বম বনী” 
গুর[ণেও আছে *নান্তন চা্িন চমংগ্রতিষা। ইত্যাদি। 

এমন শেষ কথ! এই যে, নিষ্ত বধের বিবর্রগেই গ্ররৃতিত্ব দর্ধধর্দোগ, 

সিদ্ধ, তাঁহাই বলিয়। উপাম'হার করিতেছেন। রা 

বত দর্বপরিম্। সত্যদংক্নীত। ইত্যাদি সমুদয় কারণ ধর্ধাদিই বে 

র্মাদি চেতন মাতে উপগন্ হা। সেই নিওঁগ চেতন মাত বন্ধ উপপাা। 
শববর্তরপেই* অগং কার অবান্ত গ্রন্কৃতি। অতএব বন্ধ কারণ 

' বাদে কোন দৌষনাই। এইকপে তিনি নিমিত্ত ও উপাদান উত্ত 

কঠুরণই বটেন। 

গ্রথম গা নমাধ। 



ধিতীয় অধ্যায় । 
ন্িতীন্ত পালে। 

প্রথম পাদে স্বপক্ষে পরোস্তাবিত দোষ সমূহ নিরস্ত করিয়া 

দ্বিতীয় পদে পরপক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন । 

সাংখ্যের তত্ব সংগ্রহের ক্রম এইরূপ। সত্বরজঃতমে গুণের 

সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে 

অহঙ্কার তত্ব, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতম্মাত্র (12161076705), পঞ্চতন্মাত্র 

হইতে জ্ঞানেন্ত্রির় ও বর্মেত্রির এই উভয় রূপ ইন্ছ্রিয়াদ্দি, পরে 

গল পঞ্চভূত) এনং পুরুষ; ইত্যাদি হইতেছে সাংখ্যোক্ত পঞ্চ- 
বিশংতিতত্ব সমূহ। সামারপে অবস্থিত সব্বা্দি প্প্র-,*৩* 

বলিয়া কথিত। এই সাম্য ভঙ্গ হইলেই, এই সত্বাদি গুণই ক্রমে 

স্থখতুঃথ-মোহাত্মক হইয়া থাকে; এবং ইহাদের কার্ধারূপ সুখ- 

£খা্দি-বিকারগ্রস্ত জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন তরুণী রতিদানে 

স্বামীর স্থখদ। হইলে সান্তিকী বলিয়। বোধ্যা এবং বিরহে মোহদা রূপে 

তামসী বলিয়া বোধ্যা) এইরূপে পুরুষ বা স্বামী সহকারে ইহার 

সাম্যাবস্থ। ভঙ্গ হইলেই ইহাদের সংখাত জনিত বিকারী পরিণামা- 

বস্থ৷ সংঘটিত হয়; সেইরূপ প্রকৃতির পুরুষ যোগে সাম্যাবস্থা 

ভঙ্গ হইলে উহাদের সংঘাত জনিত ববিকারী পরিণামাবস্থারূপ 

কাধ্য ম্বর্ূপ জগতের উদ্ভব হইয়া থাকে। ইন্দ্িয়ার্দির সংখ্যা 

হইতেছে দশ বাহোক্ছি় এবং এক অন্তরিক্ট্রির় মন, এইরূপ 

একাদশ মাত্র । প্রকৃতি নিত্য ও বিভৃখালিনী অর্থাৎ বিশ্বের 
কারণস্বরূপিণী মূলরূপিণী; ইহার আর কোন কারণ নাই। 



ভ্বিতীয় অধ্যায় । ২০৯ 

₹হ1 আঅনার্দি অনস্ত-সিদ্ধা। ইহ সকলের উপাদান, ক্ুতব্রাং 

উ5। সসীম নভে, এবং ইহাব বিুত্বও সিদ্ধ হয়। মহত, অহঙ্কার 
ও প্ঞ্চভন্মাতত এই সাতটা প্রকৃতির বিকার । অহঙ্গাবাদি 

প্রকৃতি হইলেও মহদাদিব বিকৃতি বলিম়্াই তবোধা। একাদশ 

ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাতুত এই ষোল্টাও বিকৃতি পদার্থ । পুরুষ 

নিম্পব্রিণপামত্ব বশত£ কাঁভাবও প্রকৃতিগ নহে, বিকৃতি নচে। 

মল প্ররূতি অধিপতি, মহদাদি তেইশটী পদ প্ররৃতিব বিরুতি, 

অথাৎ বিকাবী পদার্স। পুরুষ প্রকুতিও নহে বিকৃতি ও নভে । 

সেই প্ররূতি গ্রলয়েও সঙ্জাতীর পরিণামেব সন্ববপে, বিকারী 
পদার্থাদির আশ্রম স্বরূপে, নিতাবিকার বিশিষ্টা, এবং নিজে 

ছ্মচেতন হইলেও আনেক চেতনের ভোগ ও আপবগের হেতু; 

অতীন্দিয় হইলেও কাধ্াত্বান্না অন্ুমীতা কইয়া থাকে । এইব্পে 

এক হইয়াও, প্ুকষলংঘাত যোগে বিষম গুণব-তী তইন্ু', পরিণাম 

শক্তি দ্বারা মহদাদদি বিচিত্র রচনারূপ জগত প্রসব কবিয়া? থাকে । 

এই জন্তেই প্রকৃতি জগতেব নিমিত্ত উপাদান উত্তর কারণই বটে। 

পুরুষ নিজ্ছিয়, নিগুগ, বিভু চৈতন্যন্বর্ূপ, প্রতি দেহে ভিন্নরূপে 

কবস্কিত। কাধ ৪ ক্তিযাবিরহিত হেত পুরুষ কর্তৃত্ব ও 

ভোক্ুত্বা্দিবিরভিত; কেবল প্রকৃতির সহিত উহার সংঘাত 

হেতু প্রকৃতির পরার্ধোনুধতা দেখিয়া, শধ্যার্দি যেমন পরভোগের 

নিমিত্ত অনুমেয়, সেইরূপ প্ররুতির অতিণরক্ত পুরুষ অন্মেয় হয়। 

এইবূপে সংঘাত বিশিষ্ট 'ভইলে, উভয়ের সংনিধি মাত্রে প্ররূতি 

পুরুষ তত্তেব পরম্পবের ধর্ম বিনিমন্ ভয়, আর্থাৎ প্রকৃতিতে 

তৈতন্তের ও পুকষে কর্তৃত্ব ভোল্তত্বাদি ধন্দ্েব 'ম্ধ্যাস” বা 

আরোপ হইয়া! থাকে । প্রকৃতির অবিবেক হেতুই ভোগ ও 

 ক্সিবেক হেতুই মোক্ষ; এমতে প্রকৃতিতে পুরুষের ওদাণীন্তই 

১৪. 



রচনানুপ- 

পত্তেনানু- 

মানং 0১। 
বিশ্বরচন! 

প্রধংনের 

প্ঞ্ষে 

উপপন্ধ হয় না। 

কেনন। তাহার 

অচেতনত্ব হেতু 
জগতের ব' 

জাগতিক 

শ্রেণিসঙ্থ 

সমূহের 

রচনার 

সহিবেশ 

করণের 

অনুপপত্বি 
হন্স। 

২১০ বেদান্ত তত্ব । 

হইতেছে তাছার মোক্ষ। ইত্যার্দি হইতেছে সাংখামতের যুক্তি 
সমু । ট 

এই প্রক্রিয়ায় প্রতাক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ 

স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার অ'্ধক প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই : আর 

আর প্রমাণাদি ইহাদের অন্তুভূতি বলিয়াই নির্দেশিত হ্ইয়াছে। 
ইন্তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও আগমসিদ্ধঅর্থে বেদান্তের অতান্ত 

বিরোধ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যেখানে “পরিমাণাৎ, সমন্বগনাৎ 

শতিতিশ্চ" ইতাধি সুত্র দ্বার প্রধানকে জগতেন্ন কারণ অনুমান 

কর! হইয়াছে, সেখানেই সাংখামতের সহিত বেদান্তেব বিরোধ 

উপস্থিত হইয়াছে । 

জড়প্রধান জগতের হেতু, অর্থাৎ নিমিত্ত 5 উপাদান, হইতে 

পারে কিনা! এখন ইহাই বিচার করিতেছেন। 1 

জড় প্রধান কষ্টির হেতু হইতে পারে না। + 

প্রথমতঃ, “মহদাদির পরিমাণ থাকাক্স তাহার কারণ অপরিমিত 

বুঝিতে হইবে ; তাহা হইলেই প্রধান অপরিমিত হুইল ।” উহার 

উত্তর এই যে, পঅপরিমিত*” বা অসীম হইতে সসীমের ব' 

“পরিমাণের” উৎপত্তি হইতে হইলে, হয় এই সসীমত্ব তাহার 

নিজ ব| স্বয়ংসিদ্ধকার্্য হইবে, ন হয় অন্ত ছারা কৃত হইবে। 

কিন্তু জড় প্রধানের প্নিজকাধ্য*ধসম্ভব হয় না; আবার নিক্রির 

পুরুষ দ্বারাও তাহ! কৃত হইতে পারে না। সুতরাং প্রধান যে 

মহদাদির কারণ ইহ। বিজ্ঞানসম্মত নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, পনুখদ্রঃখমোহাদি প্রধান ধর্ম সমুহ মহতৃবাদিতে 

অন্থিত প্রাকায়, ঘটাদ্ির মৃত্তিকাবত, প্রধানই ইহার কারণ”- 

ইছাও বল! যায় না।কযাহার মধ্যে সংকল্লা্মক “চিদ্তাব” নাই, 

তাহার সুখার্দির অবগতি হইতে পারে না। পুরুষ নিগুণ, 
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স্তরাং তন্বারাও সংকল্প প্রবর্তিত হুইতে পারে না। সুতরাং 

জ্ড প্রধান স্থখছঃখাদি দ্বার “অন্বিত”শ মহত্ত্বা্দির উপাদান 

কারণ হইতে পারে না । 

তৃতীরতঃ, “কারণ শক্তি হবার! কার্ধা প্রবর্তিত হয়; মহদাদি 

প্রকৃতির শক্তির অন্ুরূপেই কার্ধা উৎপাদন করে । তাহ স্বীকার 

না করিলে নহদাদ ক্ষীণ হইয়া কার্ধা উৎপন্ন করিতে সমর্থ 

হয় না। যাহার শক্তি দ্বারা মঅহদার্দরূপ কাধ্যাদি প্রবর্তিত 

হয়, তাহাই উহ্ার্দের কারণ ; স্ুতবাং এইবরূপে প্রধানচ উহাদের 

নিমত্ত কারণ ।৮ ইঙ্তার উত্তুব এই যে, উক্ত মতও ঠিক নহে। 

কেননা, এইব্ধপ বিচিত্র রচনায় নিমিত্বকারণরূপ ”“চতনার” 

আশ্রন্ন ব্যতত প্রবর্তীকশক্তির সম্ভব হইতে পারে না। জড়প্রধানে 

ধ্ররূপ প্রবর্তক-শক্তি থাকিতে পারে না। চেন্ন বিশিষ্ট বিচির 

ধরি বিষয়ক জ্ঞানরূপ নিমিভ-কাবণ ছাড়া চেতনেব অনাশ্রয়ী 

উষ্টকার্দি ছায়া গ্ুহাদি নিম্মাণ সিদ্ধ হয় না; সেইরূপ নিগ্জণ 

আবকারী পুরুষের সহিত সংঘাত যোগে জড় '্রধান প্রবর্তক- 

শক্তিবূপ চেতলাধিষ্টিত শিল্প বিষয়ক জ্ঞানভত সগুণ “্সংকল্লের” 

ধা বিকারের আশ্রর হইতে পারে না। স্তরাং জড়প্রধান 

মহদাদ্দির নিমিত্তকারণ হইতে পারে না । কুম্তকাররূপ “শিল্প- 

বিষদুক” জ্ঞান কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই মুন্তিকানিবিধ আকারে 

বিরচিত হুইয্রা থাকে; সে কারণে প্রধানের ও কোনরূপ জ্ঞান 

প্ব্ূপ *“প্ররণকরূপ* চেতনাধিষ্ঠান যে আছে, ইহাই সিদ্ধ হয়। 

এস্বলে, অচেতন মাত্রেই তে চেতনাধিষ্টিত, ইহাই সিদ্ধ ) জড় 

উপাধিমাত্র। সাংখোর প্রধান বা! প্রকৃতি এক্সপ বলিস্বা কথিত 

হয় নাই, স্গতরাং সে জগৎ কারণ হইতে পারে না। 

ক চেতনের আশ্রয়েই জড়ের প্রবৃত্তি; এইরূপ চেতনাধিষিত 



এবং 
স্ৃি 
উপ! 

প্রনৃতেশ্ ॥২। 

প্রধানের 

প্রসাত্র 

অনুপপত্তি 
হেতুও তদ্দার 

জগতের রন! 

সম্ভব হয় ন।। 

২১ং বেদান্ত তন্ব। 

জড় প্রবর্তক-শক্তি বিশিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ কার্যাসাধক “ইচ্ছাবিশিষ্ট” 

ইইয়া, কারণ হইতে পারে। চৈতন্ত সংযুক্ত অচেতনে কাঁ 

উপাধিতে, অর্থাৎ চেতন-পদার্থে, প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়ঃ কিন্তু অচৈতন্- 

সংযুক্ত চেতনে, অর্থাৎ জড়ে, প্রবৃত্তি দুই হয় না। অচেতনে 

ষে প্রবৃত্তি তাহা চেঙন হইতেই প্রেরিত। অচেতন কারণপক্ষে 

প্রবৃত্তির সম্ভব হয় না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রচনার 

নিমিত্তকারণই ভইতেছে পচেশুনা*। যেষন রথে রথচালক 

পুরুষরূপ 'নমিত্তকারণ অধিঠিত হইলেই রথের “চলন” সম্ভব 

হইতে পাবে, কিন্তু দে পুরুষ না থাকিলে বথের স্বত: প্রবৃত্তি্জনিত 

*্চলন* সম্ভব হইতে পারে না; সেইরূপ, চৈতন্ত শ্বরূপ “মহং? 

পদ-বাচা নিতোপলব্বূপ অন্তর্ধ্যামী বক্ষপুরুষের অধিষ্ঠান 

হেতুই জড়ে "আমি কণিতেছি* এইরূপ অভিমান জাত ইচ্ছাবিরষ্ট 

বা সমাকর্ষক প্প্রবৃত্তি” সম্ভব হয়; এবং জড় সেই তাত 

বলেই রচনাদিরূপ বিশিষ্ট বিষ্তাদ-কাধধ্যা্দি করিতে সমর্থ হয়। 

যদি বল যে, পুরুষের সন্নিধি মাত্রে পরম্পরের ধর্মা্দির 

পরম্পরে অধাস-প্রান্তি বশতঃ প্রধানে কর্তৃত্রূপ প্প্রবৃতি*, 

অর্থাং জগৎ রচনার উপপত্তি, সম্ভব হয়; তাহা ঠিক নহে । কেননা, 

পুরুষের সন্নিধি বশতঃ যে অধাস তাহা যদি জগং বিকাশের কারণরূপ 

“সষ্ভাব” হয়, তবে প্রকৃতি হইতে মুক্ত পুরুষেরও “অধ্যাস” প্রসঙ্গ 

হয়; যে হেতু উত্তমতে মুক্তও এই প্রন্কৃতির সহিত সন্তাবরূপ 

সনিধি হেতু তাহার বাহিরে নছে, অন্তথায় সে “অনং” হইয়। 

পড়ে। সুতরাং এই সন্গিধিজনিত অধ্যাস সঞ্তাব, অর্থাৎ জগং 

রচনার কারণ, হইতে পারে না। আবার প্রকৃতিপুরুষগত 

কোন বিকারও এই সন্িধিমাত্র-জাত অধ্যাসের হেতু হইতে 

পারে না । কেননা, অবিকারী মুল প্রক্কৃতি ও নিগুগ বিকারহীঁন * 
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পুরুষের সান্নিধ্য মাত্র বাবাই অধ্যাসরূপ বিকারের, অর্থাৎ এইরূপ 

কার্যের, উৎপত্তির কথাই সাংখ্যে কথিত হয়। কিন্তু এইরূপ 

কার্যস্বরূপ বিকারমাত্র অধ্যাসের হেতুত্ব অন্ত কোন বিকার দ্বারা 

ব| পুরুষগত বিকার দ্বার সম্ভবিত নহে; যেঙ্কেতু পুরুষ নিগুণ, 

বিকার শ্ন্ত বলিয়াই শ্বীকুত হইয়াছে । 'অতএন জড় গ্ররুতিতে 

এই অধাদ জনিত প্রবৃত্তরূপ বিকার সম্ভব হয় না। প্রবৃত্তির 

অভাব হেতু প্রধান বিচিত্র রচনাব কারণ হইতে পারে না। 
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1751. 

যদ বল যে, দুগ্ধ যেমন অচেতন হইলেও স্বতঃ প্রবৃত্তভাবেই 

বৎস বৃদ্ধির জন্ত ক্ষরিত হয়; এবং জল ধেমন নিম্ন দেশে গমনে 

স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়) সেইরূপ প্রধানত্ত পুরুষার্থগাধন 'নমিত্ত স্ব; 

প্রবৃস্ত হইয়া মহত্তবদিতে পরিণত হয়) উহার উত্তর এই যে, 

তাহা হয় না। কেনন! দগ্ধ ও জলে চেতনাধিষ্ঠিতত্বহেতৃই প্রবৃত্তি 

হয়; উহা শ্বতঃ কর্তৃত্ব জনিত নহে । পৃর্ব্বোক্ত রথাদিদৃষ্টান্তে 

ইহ! অনুমিত হইয়াছে । ইহানের, অর্থাৎ ভেস্ক ভেদ্রকাদির, 

প্রবৃত্তি চেতনাধিষ্টিত, অস্তর্যামী, ভেগ্তভেদকগ্বরূপ, ঈশ্বর বক্ষ- 

গুরুষের *সমাশ্রয়ন” যোগেই সিদ্ধ হয়। 

পয়োশুবচ্চেও 

ত্রাপি 4৩1 

দুগ্ধ ও জলের 
স্বতঃ প্রবৃত্তি 
রূপ দৃষ্টান্তেও 
প্রধান হেতু 
হইতে 

গারেন। । 



ব্যতিরেক। 

নবস্থিতেশ্চান- 
পেক্ষত্বাৎ৪| 

সত্বপ্রধান 

ব্যতিয়েকে 

কশ্মের অনব- 

স্থান ও প্রধ।- 

নের বাহ্যসাধ- 

নের অনপে- 
ক্ষত! ছেতু 
প্রধান বাদ 

অবুক্ত। 

২৯৭ বে্দাস্ত তত্ব। 

'“যোইগ্পতিষ্ঠন্ অন্তোইস্তরো৷ যোইপোস্তরো যময়তি, 
এতস্য বাক্ষরশ্্ প্রশাসনে গাগি নস্ভঃ স্যন্দন্তাং, | 

শ্রুতি 

“সত্তাচিতিঃ স্খঞ্চেতি স্বভাবে ব্রহ্মণন্ত্রয়ঃ | 

মবচ্ছিলাদিযু স্তৈব ব্যল্গাতে নেতরদবয়ং ॥ 

“তমসা বহুরূপেণ বেষিতাঃ কণ্ম হেতুনা। 
অন্তঃসংজ্ঞ! ভবস্তোতে সুখছুঃখ সমন্বি তাঃ ॥ 

মনুসংহিতা 

স্ষ্টির পৃব্বে প্রধান ব্তিরিক্ত হেত্ন্থর সন্তার বিদ্তমানতা ও 

অপেক্ষা স্বীকার না করায় কেবল প্রধানের স্বপরিনাম কর্তৃত্ব সন্ত 

হইতে পারেনা । বদি প্রধান ব্যতিরেকে আদি সৃষ্টির অন্ত 

প্রবর্তকনা, বা প্রলয়ে নিবর্তক নাই, উবাই স্বীকার কর! হয়) 

তবে পুরুষ বা চৈতন্ত সান্নিধ্য হেতু প্রধানের কার্য প্রবৃত্তি স্বীকার 

করার, *হেত্বস্তর” স্বীকার দ্বারা পরিত্যাগ কর! হয় মাত্র। আবার 

সেই অন্তহেতুর অপেক্ষা না করিলে, সেই আদি সৃষ্টি কালে 

"সন্পিধি ঘটানের*, প্রবর্তকরূপকারণ কোথা হইতে সম্ভব হয়? 

সুতরাং কেবল জড় কর্তৃত্ববাদ দিদ্ধ ₹ইতে পারেনা। ঈশ্বর পক্ষেই 

কাধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্বি সিদ্ধ হয়, কেনন! ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 

ও মায়াবী । 

আরও কথা এইযে, ব্যতিরিক্ত হেতুর অভাব বশ তঃ সনিধি 

সত্তার নিয়ত বিগ্ধমানতা হেতু, প্রলয় কালেও সংহার ঘটেনা ; 

সৃষ্টি প্রসঙ্গ বা *সপ্তাব” থাকিয়াই যায়; কেনন! সংহারের বা 

পুরুষের মোক্ষের নিবর্তকরূপ কান হেতু ছাড়া প্রধানের সে 
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মোক্ষেব নিমিত্ত প্রবৃত্তি, বা নিবুত্তি গামিনী ইচ্ছা, কোথ! হইতে 

আদতে পারে ? যদি বল যে প্রলয়ে "অনৃষ্টেরে” উৎবোধের অভাবে 

কাধ্যের বা সপ্তাবের অভান হয়, ইহাও ঠিকনহে; কেননা! তখন 

অদৃষ্টোধবোধের ৪ সপ্ভাৰ থাকে, যেহেতু অন্ত কোন হেতুছাড়। 

এই সষ্ভাব স্বতঃনিবুন্তভাবে অপংস্বরূপে বা অভাবে পরিণত হইতে 

পারেনা । অনৃষ্টেব উংবোধ অন্য “অদৃ্ট” দ্বার! যে নষ্ট য়, ইহাই 
স্বীকার করিতে তয়। ইহ! বুক্তি যুক্ত নহে। 

যদি বল, যেমন ধেনু ভক্ষিত তৃণ বা পরবাদি হেত্তন্তব বিনা 

্বভাবতঃ মাত্র ক্ষারাকাবে পরিণত হয়) তেমনই প্রধানও 

স্বভাবতই ম€দাদি আকারে পরিণত হয়) ইহার উত্তব এই যে, 

১81 সঙ্গত নহে ; কেননা অন্তর ইহার অভাবও আছে। যেমন 

বঙ্গ দি ভক্ষিত ভৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণাম হয় ন। যদি 

স্বভাবতই তৃণাদি ক্ষীর ববনূপে পরিণাম প্রাপ্ধু হইত, ভাহা হইলে 

প্রাঞ্থন পতিত পাঁরতাক্ত তৃণাদিও ক্ষীবাঞারে পরিণত হইত! 

কন এরূপ হয় না, অতএব [নমিদ্রাস্তরানপেক্ষা “স্বভাব"মাত্রই 

যে এই পরিণামের হেতু, তাহানছহে। ধেনু প্রভৃতির সি 

ভণার্দির এইরূপ ভক্ষাভক্ষক ভাবরূপ পিশেষ সন্বর্গের বিধানকারা 

নিমিত্ত শক্তি স্বরূপ ব্র্দ সংকল্পই হইতেছে ইহার হেতু । 

আবার, প্রধানেব ম্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও সাংখ্যমতের 

অর্থাভাব দোষ থাকিয়াই যায়। কারণ এই, সাংখ্যমতে পুরুষ 

প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া, ইহার দোষ।সমুহ অনুভব করিয়া, প্রক্য়ে 

. ইহার উাসীন্ত লক্ষণ যে মোক্ষ তাহাই প্রাপ্ত হয়; এইরূপ ভোগ 

ও অপবর্গের প্রদাক্িকাই হইতেছে প্রধানেয় প্রবৃত্তি! প্রধানের 

4 প্রবৃত্তি পরার্থ সাধকমাত্রঃ নিজে কিছুই ভোগকরেন!। ্ 

চি কুষ্কুম পরের জন্ত বছনকরে, নিজের জন্ত নহে; গ্রাধানও 

অন্যাঙ। 

ভাবাচ্চ নতৃণ।- 
দিবৎ ॥ ৫ ॥ 

তৃণপল্লবদির 
ষ্টাস্তও অচে- 
তন জগৎকার- 

ণের নিমিত্রান্ত- 

রানপেক্ষ 

সাক্ষাৎ কার" 

ণত্ব প্রতিপন্ন 
করেনা, 

যেতছত 

উচ্বাদের 

“যত তাবে" 

ক্ষীরে পরিণতি 

হয়না) কেনন 

গাভী প্রভৃতি 
হঠনে অন্য 

কেহ, অর্থাৎ 
বলী বদদীর্দি, 
দ্বার! ভ'ক্ষত, 

অথবা পার- 

সন্ত, তৃণাদির 
খিরে পারনাম 

প্রাপ্তি হয় না 

অভুযুপগমে- 

5পার্থ। ভাব।ৎ 

॥ ৬৪ 

প্রধানের হত: 

প্রবৃত্তি যে 
উপপন্র হয়না 

ইহাহ্ প্রতি- 

চিত হইল ; 
আবার তাহার 



স্থতঃ প্রবৃতি 

শীকার করি- 

লেও, প্রকুষার্থ 

সাধনরূপ 
প্রয়োজনের 

নিষিত্তীন্ত র। 
ভাবহেতু, 

পুরুষে ভোগ।- 

দির অসভ্ভাব 
হার সাংখোর 

“গ্রতিজ্ঞাহানি” 

দোধ থাকিয়া 

যা। 

২১৬ বেদান্ত তব 

সেইরূপ পুরুষের ভোগের জন্ভই জগৎ স্ষ্টি করিরা থাকে, নিজের 

পুরুষ অবর্তী। হইয়াও ভোক্তা । «এইরূপ প্রতিজ্ঞা 

( সাধানির্দেশ ) 5ইতেছে কপিলের মত। প্অকর্তরপি ফলোপ- 

তোগোহন্রাদিবদিতি* ইত্যাদি সুত্র হইতেছে ইহার প্রমাণ। পাঁচক 

যেমন অন্লার্দি বিবিধ বস্তু প্রস্তুত করিলেও রাজাই পাক ক্রিপার 

অকর্তা হইন্নাও তাহা ভোগ করিয়া! থাকে, পুরুষও সেইরূপ । 

কর্তা প্রধানের ভোত্তুত্ব নাই; ইত্যাদি। ফলে উত্ত সাংখ্যমত 

যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাই বলিতেছেন। কেননা পুরুষের “প্রকৃতি 
দশনপ-রূপ ভোগ, অর্থাৎ সন্নিধ মাত্র জাত ভোগ, এবং 

প্রকৃতির “ওদাসীন্* রূপ মোক্ষ, অর্থাৎ এই ভোগ ভতইতে বিরতি, 

এই দুইটা তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ফল বলিয়াই প্রতিপন্ন হয্ু। 

প্রথমতঃ, প্রকৃতি দর্শন বিষয়ে তাহার ভোগ কিছুতেই পু 

হয় না; যেহেতু এইরূপ প্রাকৃতিক ভোগ প্প্রবৃস্তির” উদয় ছাড়" 

সম্ভব হয় না। প্ররুতির সহিত সন্নিধি প্রাপ্তিব পূর্বে নির্বিকার 
নিগুপ পুরুষের এরূপ কোন প্রবৃত্তি ছিলন! ; আবার প্ররুতির 

সহিত সাল্লিধ্য দূপ সংঘাত মাত্র গার যাহ! স্বভাবতঃই নির্বিকার 

তাহাতে বিকৃত অবস্থারপ প্রবৃত্তি, তাহার নধো প্রবৃত্তির “কারণ 

রূপ” নিমিত্তাস্তরের অবস্থান ছাড়া, কিন্ূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

কেননা যাহা শ্বভাবতঃ পুরুষে নাই তাহার উভয়ের সংঘাত যোগে 
উচ্থাতে উদয় হয় স্বীকার করিলে "অস্দ্বাদ* গ্রাহ হয়। বীজ ছাড় 

অস্কুর-উৎপত্তি মানিতে হযর়। যদি বল গ্ররুতিই প্রবৃত্তির প্রদাত্রী, 
তাহাও ঠিক নহে) কেনন! পুরুষে নিনিত্তাস্তর রূপ পস্বতঃ প্রবৃত্তি” 

না থাকিলে সে অন্ঠের দেওয়। বস্তু কিরূপে পগ্রহণ” করিতে 

পাবে ? স্থতরাং*পুরুষের প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারেনা ; সেজন্চ 

তাহার “ভোগও” সিদ্ধ হয় না । অতএব উক্ত সাংখ্য মত অযুক্ত $. 

জন্য নহে। 

তুস 
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দ্বিতীয়তঃ, পুরুষের অপবর্গ বা মোক্ষও অসস্তব। কেনন। 

গর্ীতি-উদয়ের বার্থতা হেতু, নিবৃত্তিব প্রয়োজন দু হয় না; 
পুকুষ স্বতঃই মুক্ত। আবার প্প্রধান সান্নিধা” মাতের ভোগ 

হেতৃত্ব শ্বীকাব করিলে মুক্ত পুরুষেরও নিত্যভোগ প্রসঙ্গ হয়; 

কেননা প্রধান-সানিধোর এইরূপ সন্তাব-স্বূপ নিতাত্ব প্রাপ্তি 

বশতঃ এ সান্িধা শঙ্গরাপ ওনাসীন্ত ঘটানের নিমিস্তান্তরর ছাড় 

পুরুষের ভোগ হইতে মুক্ত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

প্রকৃত পক্ষে, জড় প্রধানে প্রবৃত্তি বা পইচ্ড!” থাকিতে 

পাবেনা; আবার ইহাতে প্রবুত্তি স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার 

পুরুষার্থসাধনরূপ প্রতিজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। আহএব প্রধানের 

 পুরুষার্থ সাধনের প্রবৃত্তি অযুস্ত । 

ৰঁ যদি বল ষে, যেমন গতি শাক্ত রভিত (নিপ্রোয়) দৃকৃশক্কি 

যুক্ত (চেতন মাত্র] পদ্ু পুরুষের সন্ধান বশতঃ গতিশক্তিমান 

( সক্রিয় বা বিকারী ) দৃঝ্ণক্তি রঠিত (অচেতন) 'মন্ধও কার্ধ্যে 

প্রবৃত্ত হইতে পারে; অর্থাৎ দৃক্শত্তি সম্পন্ন পু গতিসম্পর 
অন্ধকে প্রবন্তিত করিতে পারে এবং চুম্বক পাথরের সনিধান 

বশতঃ জড় হইয়াও লৌহ চলিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অর্থাৎ 

চন্বক নিজে প্রবর্তমান ন! হইয়া লৌহকে প্রবন্তিত করিতে পারে) 
সেইরূপ চিন্মাত্র পুরুষের সন্নিধান বশতঃ অচেতন তইয়্াও প্রকৃতি 

তাঙার ছার! দ্বারা চেতনবৎ হইয়া তাহার ভোগার্থে সৃষ্টিতে 

প্রবর্তিত হইয়া] থাকে_ ইহার উত্তর এই যে, তথাপি উক্ক 

প্রকারের দৃষ্টান্তাদি দ্বারা জড়ের প্রবৃত্তি পিদ্ধ হয় না। 

কেননা পশুর গতি বৈকল্য থাকিলেও, তাশাব দৃক্শক্কিন্ধপ 

প্ড্তানশক্ি”ভূত চিং-ধর্ম্বের সহিত বাক্শক্তির সামর্থারপ 

ঈকরাশকিতৃত” চিৎধর্মও অন্বিত আছে; অন্ধেরও দৃকৃশক্তি, 

পুরুযাশ্ন বদি তি 
চেৎ তথাপি 

1 ৭ ॥ 

অন্ধপঙ্থু পুরুষ 

ও চুম্বক প্রস্ত- 

রের দৃষ্টান্তেও 
প্রধানের শ্বতঃ 

প্রবৃত্তি উপপন্র 

হয় না। 
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না থাকলে তাহার গতিশক্তি সম্পন্ন “ক্রিয়াশক্তিভূত* চিত্ধর্মের 

সহিত পলগুর উপদেশাদি গ্রহণ করিবার বা বুঝিবার উপযোগী 

সামর্থরূপ “ভ্ঞানশক্তি”-ভূত চিতধন্মও অন্বিত আছে। এস্কলে 

উন্ভয়েই পচেতন* বটে। স্থতরাং অচেতন প্রধান ও চেতন পুরুষের 

সহিত ইহাদের দৃষ্টান্ত যুক্তিসঙ্গত হয় না। আবার চুম্বক যে লৌহকে 

সামীপ্যে আকর্ষণ করে, ইহ! হইতেছে উহার পক্রিয়াশক্তি” মাত্র ; 

কেননা লৌহ দেই ক্রিয়াশক্তি দ্বারা আকর্ষণ যুক্ত হইয়! কেবল 

তাহার সামীপায মাত্র পাক্স; স্বতঃ প্রবুভ্িভূত জ্ঞানযুক্ত যথেচ্ছাচারের 

সামথ্যরূপ, অথবা সেই সামীপ্য হইতে স্বতঃ নিবুন্ত হইবার 

সামর্থাব্মপ, প্জ্ঞানশক্তিশ্ভুভত চিত্ধম্ম প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং 

“ড্ঞানশক্তি*র 'অভাব হেতু চুম্বক চেতন মাত্র; লৌহও তাই। 
এস্কলে চেতন পুরুষের ও চেতন প্রকৃতির সহিত ইহ*.|র 

ৃষ্টাস্ত উপযুক্ত ভন্প না। চেতনগ্রস্ত জীবে ক্রিয়াশক্তি ও ভ্ঞান 
শক্তি এতভভয়ই একত্ব প্রাপ্ত স্বরূপে অন্বিত আছে। চুম্বকে 

তাহা না থাকান্ন সে অচেতন। তবে যে চুম্বকে প্ক্রিয়াশক্তি” 

দৃ্ট য়, তাহ উহ্ভার তটস্থাশক্তি ব “বিকার” মাত্র ঃ *বিস্ুদ্ধচিৎ- 
ধন্ম* নভে । টৈছাতিক প্রবাহন্ধপ নিমিত্তান্তর দ্বারাই চুম্বকের 

ক্রিয়াশক্তি বা প্রবর্তক ব্যাপার; কিন্তু নিগুণ পুরুষের তাহ! 
কোথায়? স্থতরাং পুরুষ যে সম্ত্রধান বলে প্রধানকে প্রবর্তিত 

করিতে পারে, ইহা অযুক্ত। (556 11059)05 01) 1516০০:০- 

15)2517610 01 

যদি বল যে, উভয়ের সন্লিধি মাত্র স্বারা উভদ্মে বিকার বা 

প্রবুস্তি উপপন্ হয়; ইনার উত্তর এই ঘে, সে সান্রিধা আদিতে 

কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল ? এস্থলে ইহার অন্ত কারণ-রূপ 

প্রবর্তক স্বীকার করিতে হয়। যদ্দি বল যে এই সান্নিধ্য অনাদি 
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অনন্ত, নিত্যরূপে বিরাজ্িত; ইহার উত্তর এই হে, তাহা! হইলে 

স্থর্ঠীও নিত্য হয়; মোক্ষের বা সংহাবের অভাব হয়। তাহ। 

অসম্ভব ; কেননা! জগতের স্থ্টি, স্থিতি, লয়, বা জন্ম, জীবন, মৃত্যু 

ইত্যার্দি চিরপরিবর্তনীয় নিয়মাদি প্রতাক্ষসিদ্ধ। এই সমুদায 

কারণাদি বশতঃ প্রধানের স্বতঃ প্রবুস্তি উপপন্ন হয় না। পরমাস্ম। 

সম্বন্ধে উক্ত দোষ বণ্ডে না; কেননা তিনি নিগুণ, অর্থাৎ উদ্দাসীন 

বা অপ্রবর্তক, হইলেও তাহার শ্বভাবসিদ্ধা শক্তির ণ“বিক্ষেপই* 

প্রবর্তক । পুরুষ উদাসীন নিগুণ ও নিক্ষিয়;) ০স প্রধানকে 

প্রবস্তিত করিতে পারেনা । চুম্বক সন্সিধান বলে লৌহকে প্রবন্তিত 
করিতে পারে কিন্তু পুরুষের সেইরূপ শক্তি কোথায়? চুম্বকের 

লন্িধান অনিত্য; কিন্তু প্ররুষেব সন্গিধান নিত্য ও সমান: 

স্থতুবাং পুরুষ দ্বারা প্রবন্ধত হইলে প্রধানের পরবর্তি নিতা বা 

চিরস্থায়ী ও চিরসমান হয । কিন্ত ইভা প্রতাক্ষ সিদ্ধ নচে। 

আবার চুম্বক দ্বারা €লাঁচকে আকবিত করিতে হইলে চুণ্বকের 

আজ্জনাদিরও অপেক্ষার প্রয়োজন হয়; এবং চুম্বকও ঢোকে 
সমন্তত্রে স্থাপন করিতে হক ঃ নচেৎ শোহ চন্বক দ্বার! প্রবর্তিত 

কইতে পারেশা। 

বর্তমান কালের জগদ্বিখ্যাত দাশশনিক মহাজ্স। হিগেলের মতেও 

কতকট। পূর্বোক্ত ধরণের দোষ দৃষ্ট হয় । তাহার মত এই যে, 

প্রকৃতি চৈতন্তের জড়ীভুত অবস্থা মাত্র; এই চৈতন্ত তারতম্য 

রূপে অনভ্ভব্যক্ত হইয়া বন্তবিশেষ-ম্বরূপে জগং স্যষ্টি করে; এবং 

এই অভিব্যক্তি “মনুষ্কেই” সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ (11150586 1)7650- 

১798) ) প্রাপ্ত হয়:। অবশ্যই হিগেল পরিণামবাদী; এস্থলে 

বিণামবাদের যে দোব, অর্থাৎ চৈতন্তের গৌণত্ব প্রাপ্তি রূপ ষে 

নো তাহাত আছেই; ইহার উপর আবার চৈতন্ত যে “ক্রিয়াশক্ি* 
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ও প্জ্ঞানশক্তি” উত্তয় ধরণের শক্তিরই একমাত্র আশ্রয়, ইন্কা 

তাহার মত হইতে বুঝা যায় না। অবশ্যই প্জ্ঞানশক্তি* স্ব্ূপে 
বা প্প্রশাসক*” শক্তি স্বরূপে, মন্ুষ্যে চৈতন্গের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি 

সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু পক্রিয়াশক্তি”-স্বরূপে, অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা 

জৈবিক বলাদির বা তটস্থ ক্রিয়ার লক্ষণাির প্রকাশ হয় সেইবধপ 

“প্রকাশক*-শক্তি স্বরূপে, চৈতন্তের অভিবাক্তি হস্তীতে সর্বশ্রেষ্ঠ 

কেন হইবেনা $? অবশ্তই, জগৎ চৈতঙ্গের “পরিণাম” মাত্র স্বীকার 

করায়, উক্ত ক্রিয়াশক্তি যে চৈতন্ডটের “উপাধি* হইতে পারে 

তাহাও শ্বীকার কণা বায় না) সুতরাং তাহাব শচৈতন্ত" 

(11709111591760 ) অসম্পূর্ণ বলিস্বাই প্রতীয়মান ভয়। 

বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্যান্টের মতে এরূপ 

কোন দোষ নাই; তিনি অদ্বৈতবাদেরই সাপেক্ষ; খুঁত 
ঈশ্বরের সিদ্ধত! ও অসিদ্ধতা উভয়ই তর্ক দ্বার! প্রমাণ ভয় বলিয়া, 

এবং তর্ক বঝ বিজ্ঞান দ্বার ঈশ্বর নির্ণয় করা যায় ন! বলিয়া, 

তিনি উন্ভয় মতের যাহ দ্বারা সমন্ব্ন সাধিত হইতে পারে তাহার 

নির্ণয় করেন নাই। পরযার্থ (01010991701) ) বাহাই হইতেছে 

্বয়ংসিদ্ধ বস্তু (7270506100617151 ৪111)]1501 01 11)17)-11- 

1561? ), ইহার পঈক্ষণশ্রূপ বে ন্বয়ংসি্ধ শক্তি যাহাই হইতেছে 
“মুখাপ্রাণ” বা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম (1178049617091)0৮]  ০০)০০৮ ১, 

তাহার বিক্ষেপই হইতেছে এই প্রকৃতি ; এইর্প যুক্তিমাত্র দ্বারাই 

ঈশ্বরসিদ্ধতা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধীয় প্রতিজ্ঞাগুলির সমন্বঙ্গ 

সাধিত হয়; এবং ইহা “আগ্জ্ঞান” থ্বারাও সমধিত হয় । ইহাই. 

হইতেছে ব্দোন্তের মত। এ সম্বন্ধে কাণ্টের মত কতকট। সাংখ্যের' 

মতই হইয়! পড়িয়াছে; অর্থাৎ ঈশ্বর থাকিতেও পারেন নাও 

পারেন এইরূপ সংশয়ই তাহার মতে “বলবৎ” রহিয়াছে । তবে 'ষে 
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নৈতিক জ্ঞ।ন* দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকারেব প্প্রয়োজন* 

|. পিছ হয় তাহার এই মতটুকুই ঈশ্বর সিদ্ধির স্বপক্ষে মাত্র। 
স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুতে স্ব়ংসিদ্ধ শক্তি মাত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ; 

অর্থাৎ যে শান্ত বা গুণ তাহার স্বভাবগত মাত্র এবং যদ্দার! 

তিনি গৌণ বা হঠেম্ু নহেন ইহাই মাত্র স্বীকার করিলেই, ঈশ্বর- 

[সিদ্ধি সম্পূর্ণ ভইয়া যান । লৌ'ককেও দেখা ফায়, প্রত্যেক গৌণ 

পদার্থে ই ইভার স্বভাবগত-ভাবে কোন না কোন গুণ পম্বতন্ত্রৎ 

বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ ঈক্ষণ বা! চিতশক্তি মুখ্য-পদার্থ 

বন্ধের স্বভাবগত-ভাবে তাহাতে তে মুখ্যরূপে “স্বতন্র” ইহাই 

বুঝা যায় । মুখ্য বস্ততে মুখ্যার্থে “মুখা প্রাণ” স্বরূপে প্রযোজারূপে 

ইহার গৌণত্ব নাই ; কেননা পুর্ববেই বুঝান হইয়াছে যে, মুখ্যেগৌণে 

সম্বন্ধ অসমবাম়ী হয়। ইচাঈ হইতেছে বেদান্তের শিক্ষা | এইটুকু 

হর্কতেছে বেদান্তের '৪ ক্]ান্টের মধ্যে পার্থকা। স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম 
810)50615120051 90৮০৮ যে 10001005106 9721)1009 কর্তা আত্ম! 

হইতে পৃণক নহে; এবং জাগতিক কাধ্যাদি যে ইহারই আভাস সম্হ 

€ 11061)01)১21)৮ ) মাত্র, ইহা! তিনি অনুমান করিয়াছেন বটে) 

কিন্তু ইহা যে সই কত্তারই স্বভাবসিদ্ধ-শাক্তরূপে তাহাতে 

স্বয়ংসন্ধ, এবং ইনাই যে মুথ্যপ্রাণ স্বরূপে সকলের আশ্রক্ভৃত 

নিনিভ্তরূপে “অভিব্যক্রু” এ ধারণা তিনি করিতে পারেন নাই। 

সাংথ্য দশনই ক্গতের আদি দশন। 'অবশ্যাই পুরুষ কুক্তাদি 

প্রাচীন শ্রুতিসমূহ উহার পুর্ববস্তী বটে; কিন্তু এই সমুদায় 

আতিসমুহের দর্শনাকারে সংগ্রতের পুর্বেই সাংখ্য রচিত 

_ হুইয়্াছিল। সাংখ্যের পরবন্তীও অনেক শ্রুতি আছে। সাংখাযও 
দর্শনতন্তবের শুক মীমাংসায় বাশ্তবিকই সিদ্ধ; তবেযে বেদান্তের 

৮ স্হত উহার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহ! সাংখ্যের যুক্তিসমূহের 



২৬২ বেদান্ত তত্ব । 

ভ্রমজনিত নহে ১ উভয় শাস্ত্রের প্রতিপান্চ বিষয়ের প্রমাণের প্রকার- 

ভেদজনিত মাত্র । সাংথা প্রত্যক্ষ, আগম ও অনুমান এই স্কিন 

রূপ প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন ; বেদাস্ত অন্থমান গ্রহণ করেন নাই। 

তৎপরিবন্তে “আপুজ্ঞানের” সন্বায়তা গ্রহণ করিপর়াছেন। যাহ! 

হন্জ্রিয় গোচরবূপে গ্রাহ্া তাছাই প্রতাক্ষ ; প্রত্যক্ষ হউতে প্রাপ্ত 

প্রমাণই আগম। এই ছুই প্রকার প্রমাণই মাত্র ম্বতঃসিদ্ধ । 

গণিতবিজ্ঞান প্রতভাক্ষের উপর ভিত স্থাপন করিয়া আগম দ্বারা 

ইহার প্রতিজ্ঞ সিদ্ধি করিয়াছে । নে জন্ত একমাত্র এই বিজ্ঞানই 

স্বতঃসিদ্ধ [বজ্ঞান । মনোবিচ্ভান, যাহ। অপ্রমেয় বিষয়ের প্রমাণে 

তৎপর, তাহ! শুধু প্রহাক্ষ ও আগমের উপর প্রতিষঠিত থাকিয়া 
কখনই তাহার প্রতিজ্ঞ! সিদ্ধি করিতে পাবেনা 5 সুতরাং উহাত্র 

অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। অবশ্যই অন্থমান অন্যান্ত গুবাশ 

বিষয়ে অন্ধ ন। হইলেও, অপ্রমেয্ব বিষয়ের প্রমাণে হহার সি, 

সিদ্ধত! নাই । তাই বেদান্ত অনুমান ব। তর্ক প্রমাণে গ্রাহ্য 

করেন নাই ; যেখানে অন্রমানের উপর নির্ভর করিতে হয় গেখানে 

তিনি আগ্তজ্ঞানের সঙ্ায়তা গ্রহণ করিয়াছেন । এইব্পে প্রমাণ 

বিষয়ে প্রকার ভেদই হইতেছে উভগ্ন শাস্ত্রের বিরোধের কারণ । 

প্রকৃতপক্ষে, সুন্ধদৃছিতে দেখিতে গেলে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ- 

বাদের সহিত অন্বৈতবাদের বিরোধ নাই। কথাট! যেন কেমন 

শুনায় ? যাহ হউক, তাহাই দেখাইতেছি। 

সাংখ্য মতে “ঈশ্বর অসিদ্ধ*। ইহার কারণ এই যে, ষ্দি 

ঈশ্বরকে ভগতের কারণ বল! হয়, তবে কারণ ঈশ্বর তৎকার্ধয 

জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন; তাহ] হইলে তিনিও জ্গতৎবৎ গৌণ 

বা ইন্জ্িযগ্রাহ হন। কিন্তু গৌণ, অর্থৎ সগ্ঙণ ব৷ বুদ্ধিগ্রাহ 

বন্ত মুখ্য কারণ হইতে পারে ন:) কেনন। বাহ! "ঘটে* তাহাই 
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চর্টি) . সুতরাং সগুণ বস্তু ঈশ্বর হইতে পারেনা; আবার 
নিগুণ বস্তন্তঈশ্বর হইতে পারে না! ; কেনন! গুণবিহীন বা শক্তিশুন্ত 

কারণের পক্ষে, বন্ধার পুজবৎ, স্ষ্টিকাধ্য সম্ভব হইতে পারে 

না। ইহা স্বীকার করিলে “অস্ৎবাদ* গ্রাহা হয়। স্থতরাং সাংখা 

চৈতন্তন্বরপ নিগুণ আহা পপুকুষ” হইতে সন্ঈ রহ তমঃ 

এই গুণত্রয়েব সামাবস্থাব্দপিণী শাখকার-জননী* প্ররুতিকে 

“প্রধান” পলিয়া প্রথক বন্ত্দপে কল্পনা করিয়াছেন । অর্থাৎ 

উভয়কেই স্বতন্ত্র বা স্বংসন্ধ বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 

“অনৃষ্ট বশে" এই পুরুষের “সালিধা*-যোগে প্ররুতির সামা ভঙ্গ 
ভইলে প্ররুতিতে চৈতন্তের এবং পুরুষে প্রাকৃতিক বিকাব্েব 

শসধাস” ঘটে; এবং একই অধ্যাসরূপে জগত প্রকাশ ভয়। 

এধানে “অনু” হইতেছে সাংখ্যের অনুমান। সাংখ্যেত্র পরেই 

হ্বৈতবাদী প্রাচীন স্মততি পুরাণাদিব উদ্ভব হইয়াছে । হহার! এই 

শঅদৃষ্টশকে তরঙ্গের মহিমা শক্তিন্রপিপা পমায়াশ বলিরা অভিহিত 
করিয়াছেন । এই “মহিমা বলেইশ, পুবষ বর্ম কর্তৃক জগৎ সষ্ট 

হইয়া, তাহার অধানে “দাসবৎ*, তাভাব মহিমা দ্বারাই চালিত 

হইতেছে; ইত্যানদদ হইতেছে ইভাদের মতের ভাবার্থ। কিন্তু 

এখানে শঙ্কা! এই যে, একদেশ স্বরূপ বস্ত সতত! ছাড়! সেই মহিমা শক্তি 

কিরূপ ক্রিঘ্াধারের €(710911117) ) মধ্য দিলা প্রবাহিত হইয়। 

অগতের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে? তাই, এ মতের উন্নতি- 

বিধানের নিমিত্ত বিশিষ্ট। হ্বৈতবাদ বা পরিণামবার্দের উদ্ভব হয়। 

সম্ভবতঃ জৈনিনি এই মতের প্রথম প্রবর্তক । 

এই মতান্ুসারে “মার়।” ব্রঙ্গর বিশেষ শক্তি। ব্রঙ্ধ এই 

আর দ্বারা নিজেকে জগতৎরূপে পরিণত করেন। কুস্তকারের দণ্ড- 



শু 

চর 

চি 
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'চক্রার্দিবং মায়ারূপ কারক দ্বারা তিনি নিজেকে পরিণাম বিশিষ্ট 

করেন। কিন্তু এই মতে ব্রক্ধ সগুণ বা “গৌণ” কারণ হষ্টয্া 

পড়েন) তাহা হইলে তিনি আবাব মুখাস্বরূপ নিগুপ কারণের 

সাপেক্ষ থাকেন ; স্মতরাং ইহার উন্নতি বিধানের জন্ত অদৈতবাদ 

প্রবর্তিত হয় । অন্বৈতবাদ মতে ব্রহ্গ “নিগুণ” ; নিজে মাম়ারূপ 

কারক দ্বার! স্ষ্টি করেন না; এই মায় তাহার স্বভাবপিদ্ধ শাস্তির 

বিক্ষেপমাত্র ; এই বিক্ষেপই শবিবর্ত” ম্ব্ূপে জগতংরূপে অভিব্যক্ত 

হ়। িনিনিষ্রিয়্ থাকেন; ইতাদি। পরবর্তী কালের দুই 

একথান। ম্মৃতিপুরাপ, ষণ! যোগবাশিষ্ঠ ব্রহ্মবৈবপ্ত ইতা'দতে, এবং 

বহ্গন্ত্র ও গীত! প্রতি শাস্ত্রে অন্বৈহ বাদের প্রদক্ষ দেখ যায় 

বটে; কিন্তু ভগবান্ শঙ্করের দ্বারাই, উক্ত শান্ত্রগুলির মধ্যে নিজ 

রচনার প্রঞ্োগ দ্বারাই হউক বা ভাব্যুরচন। দ্বারাই হউক, গএই 

মতের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্যাত1 সাধিত হইস্জাছে। ৮ 

অন্বৈতবাদ মতে নিগুপ হইলেও মুখা বা স্বয়ংসিদ্ধ বস্ততে 

ইহার পম্বভাবগত*” স্বয়ংসিদ্ধ শক্তিমাত্র স্বীকাধ্য। তাহ! ছাড়! 

আর কোন শক্তি তাহাতে থাকিতে পারে না; কেননা তাহা 

হইলে ইহা গৌণ হয় । ইহাও হইতেছে এই মতে প্রতাক্ষ জ্ঞানাদি 

হইতে আগত “আগম” প্রমাণ) এবং এই প্রমাণ যে আগ্তজ্ঞান 

দ্বারা সমথিত হয় ইহাই ভইতেছে ইহার শ্গতঃসিদ্ধতা | স্থতরাং 

বেদাস্ত * অনুমানেরশ সন্থায়তা গ্রহণ করেন নাই। স্বনংসিন্ধ বস্তু 

পুরুষের € পরমাতআ্মার ) অবশ্থা্ট স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি আছে। লৌকিক 

বিজ্ঞান ছ্ারাও আমর! জানি যে, *শক্তি* হইতেই পগতি*; এবং. 

শক্তির এই গতিরূপ, একাবস্থা হইতে অন্তাবস্থার প্রকাশ ঘ্বরূপ, 

“্মাভাসই” আমাদের বুদ্ধিগম্য হয়; শক্কি যে কি বা কেমন তাহ! 

কখনও আমাদের উপলব্ধি হ্যনা। ইঞ্জনের “গতিই* অবাক! 
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দেখি, শক্তি দেখিনা । কোন পদা্থাপ্প শক্তি জনিত গতিরূপ আলো 

আমাদের দৃষ্টিতে উদয় হয়, কিন্তু সে শক্তি নে । ইহা অজ্ঞাতই 
থাকে ; অথচ আমরা এই প্গতি* মাত্রকেই সতা বস্ত বলিয়া 

কল্পনা করি। ইহা হইতেছে, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত, আমাদের 
ভ্রান্তি কলপন! মাত্র । নিমিত্ত মাত্র চিৎশক্তি হইতেই ইহার “গতিশ্রূপে 

আমাদের জৈব উপলব্ধির উৎপত্তি, এবং দেশোপলন্িি, অর্থাৎ 

অনবচ্ছিন্ন বহির্বোধরূপ “আকাশ” জ্ঞান, ও কালোপলন্ধি, অর্থাৎ 

অবচ্ছিন্ন অন্তর্বোধরূপ প্গতিশ্জ্ঞান, এই ছুইটা মাত্রই হইতেছে 

উপলব্ধির প্রকরণ। দেশোপলন্ধি কালোপলব্ধি দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন 

হয়; এনং এই ছুই প্রকারের উপলব্ধি হইতেই নামরূপের স্ষ্টি 

হইয়া থাকে । বস্ততঃ দেশ ও কালের *নিজ সত্তা” নাই ; উহার! 

অব কলিত মাত্র । 

হ্ব--- 2 
হব 

শক* হইতে কোন বস্তু “ব” “থ* স্তানে গেল! ইঞছাতে কাল 

বা অস্তকবেোধ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন দেশোপলব্ি শ্বপ্র কালোপলদ্িরূপ 

অবস্থান্তরের প্রকাশমাজ দ্বারা 'এইন্ধপ “গতি” দৃষ্ট হইল? যে 

শক্তি দ্বারা এই অবস্থাস্তর অনুষ্ঠিত হইল, তাহা সম্পূর্ণই অজ্ঞত 

থাকিল। কেবল ইহার “ক্াভাসম্মাত্র আমাদের উপলব্ধিরূপে 

প্রকাশিত হুইল। অতএব এই বস্ত-প্রতীতি আমাদের ভ্রান্তি 

কল্পিতরূপে মাত্র সিদ্ধ হইল । নিমিত্ত রূপ “সত্য” অভ্ঞাতই 

রহিল । 

বিশুদ্ধ বস্তই মাত্র স্বংপিদ্ধ ব! সুখা হইতে পারে ; অবিশুদ্ধ 
বস্তই গৌণ বলিক্না অভিছিত। প্প্রক্কতি” বিকারাদির আশ্রয়- 

'্িপে বিশুদ্ধ বস্ত নহে? ম্ৃতরাং ইহ শ্বয়ংসিদ্ধ ব! মুখ্য নহে। 

১৫ 



২৬ বেদাস্ত তত্ব । 

বিশেষতঃ ইহাকে হ্বয়ংসিন্ধ স্বীকার করিলে ইহাতে স্বশ্সংসি্ 
শক্তিও স্বীকার করিতে হয়; তাহ! হইলে এই শক্তির বিক্ষেপ- 
জনিত প্রাকৃতিক গুণাদি দ্বার আমাদের উপলব্ধির, অর্থাৎ 
স্বত্ংসিদ্ধ আযম শক্তির বিক্ষেপের, নড়াচড়া! সম্ভব হয়। কিন্ত 
তাহা কথনও হয় না-_প্রক্কতি আগুনে পুড়িলে কি জলে ভুবিলে 
আমাদের উপলব্ধি যাহ! তাহাই থাকিবে; কিন্ত আমাদের 
উপলব্ধির অভাবে প্রকৃতির অভাব ও উপলব্ধি গুণের কোন 
বিকার হইলে প্রক্কৃতিও অন্তরূপে ব্নুভূত হইবে। ইহা 
লৌকিকে ও দেখা যায়। (১৪০ 19701১01025). সুতরাং প্রকৃতি 

স্বয়ংসিদ্ধ বস্ত নভে, ব্যাবহারিক বস্ত মাত্র। এইরূপে দেখা যাস 
যে, শ্বরংসিদ্ধ বস্ত নিগুণ হইলেও ইহাতে স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি আছে। 
এই আগম প্রমাণ ছার! বেদান্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ব্যাবঢুধন্নীক 
ভেদ মাত্র স্থাপন করিরাছেন। সাংখ্োের অন্ুমানপ্র- /.এদ্ধ 
“অদৃষ্টশ্কে বেদান্ত আন্তজ্ঞান সমর্থিত আগম প্রমাণরূপে সেই 
নিও ণ পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ “শক্তি” বলিয়া গ্রাহথ করিয়াই প্রধান- 
বাদ অদ্বৈতবাদে পরিণত করিয়াছেন । 

সাংখ্য আগুজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রাহহ করেন নাই ; সুতরাং 
“অনুমানের” উপর নির্ভর করিলে অৃষ্টকেই প্রক্কৃতি পুরুষের 
সানিধ্য ঘটানের কারণ বলিয়া মানিতে হয়। অনুমানের স্বতঃ- 

সিদ্ধতা নাই; ইহাঁও সাংখ্য শ্বীকার করেন। অতএব এই 
“অদৃষ্ঠ” যে পুরুষ শক্তি হইতে পারেন! তাহা সাংখ্য নিষেধ করেন 
নাই। ইহাকে পপুরুষ শক্তি” ত্বীকার করিলেই ঈশ্বরবাদ গ্রাহ্ 
হয়; অর্থাৎ তজ্জনিত “অধ্যাসই” ষে প্রকৃতি ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
সুতরাং সাংখ্য প্রত্যক্ষ ও আগম যোগে অনৃষ্টবাদ পর্ধ্যস্ত পৌছিয়া 
ঈশ্বরবাদ অনুমান-সাপেক্ষ করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে সাংখেয9 ও 
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বেদাস্তে যে মৌলিক হিসাবে কোন বিরোধ নাই ইহাও বলা যায়। 
বিঙ্বোধ "প্রমাণের” প্রকারাস্তরাদি বশতঃ মাত্র । স্থতরাং অদ্বৈত- 

বাদ মতে সাংখ্য ও বেদান্তে সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। 

সাংখ্য মতে ঈশ্বব অসিদ্ধ; সত্ব, রজঃ, তমোগুণাদির সাম্যা- পা 

বস্তার সমানস্বরূপাবস্থানই হইতেছে প্প্রধান*; এই গুণার্দির সাংখ্যোক্ত গুণ 

উংকর্ষ অপকর্ষবশে, অর্থাৎ উপকাধ্য উপকারক ভাববশে, অঙ্গাণি- ঠা 

ভাবহেতু, অর্থাৎ গুণ প্রধানভাব হেতু, বিশ্বস্থষ্টি সম্ভব হয়। উপগন্ন হয় 
ইহার নিরাসার্থে কহিতেছেন, সম্যাবস্থার ভঙ্গ ন! হইলে কিরূপে না। 

কোন গুণের প্রাধান্ত উপপন্ন হইবে? গুণসকল পরস্পরের 

' সাহাধ্যেই সৃষ্টি করে। কিন্তু সাম্যাবস্থা-তঙ্গকারক, উক্ত গুণাদির 

অতীত, কোন কর্তা ব্যতিরেকে গুণবৈষম্যমূলক মহদাদ্দির উৎপত্তি 

| সম্ভব হয় না। কিন্তু সাংখা ঈশ্বর বা কালকে কর্তা বলিয়! 

রি শর্কার করেন নাই। কেননা “ঈশ্বরা সিদ্ধেঃ* এই সুত্রে কপিল 

দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বরকে যুক্ত বলিয় শ্বীকার করিলে তীহার 

স্ষ্টি প্রবৃত্তির অসম্ভব হয়; আবার বদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে 

তাভার স্যষ্টি কার্ষো সামর্থ অস্বীকার কর! হয় ;. কাজেই ঈশ্বর 

হকার অসিদ্ধ হয়। আবার তাহার মতে দিক্ কাল আকাশেরই 
উপাধি ভেদাদি মাত্র; পুরুষের বা আত্মার উপলব্ধি গুণাি 

নহে) যেহেতু পুরুষ উদ্দাসীন ব! অকর্তারূপে চির বিরাজিত। 

সুতরাং কাল আত্মাতভিমানন্বরূপে অন্তরুপলব্ধির প্রকরণ নহে 

অতএব ইহা অভিমানরূপে গুণাদদির জঙ্গাঙ্গিভাবের কর্তা হইতে 

পারে না। এই সমুদায় কারণাদি বশতঃ ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, 

সাংখ্যোক্ত গুণ বৈষম্য হেতুও সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না) যেহেতু 
আদি স্ষ্টিতে গুণা্দির সাম্যাবস্থার বৈষম্য ঘটানের কারণাভাব- 

বশঃ ইহ! অসম্ভব হয়! 



অন্তথান্ুমিতো- 
চজ্ঞশকি 

বিয়োগাৎ ৪৯1 
কাধ্যবশে বা 

“অনৃষ্ট" ধর্ম 
যোগে প্রধা- 

পের গুণ সক- 

লের আঙ্গত্বাদি 

(গুণবৈধম্য ) 
অন্ুমানে এবং 

ইহণতে চৈভ- 

হাবস্থান 

যোগেও) ৭1- 

দির সাপেক্ষত 
সম্ভব হয় না; 
কেননা কেবল 

পুরুষের চেতন 

হইতে প্রধ1- 

নের “্জ্ঞশক্তি” 
সম্ভব হয় ন|। 

২২৮ বেদাস্ত তত্ব । 

বদি বল যে, কার্ধান্থরোধে ( অনৃষ্ট ধর্যোগে ) পুরুষের চেতন! 

প্রাপ্ত হইয়৷ গুণনকল বিচিত্র স্বভাব হয়, ইহা অগ্রমান ল্ধ। 

হ্বতরাং পুর্বোক্তরূপে স্থষ্টির সম্তবে কোন দোষের প্রসঙ্গ হইতে 

পারে না। ইহার উত্তব এইযে, গুণ সমূহের বিচিত্র শক্তি সম্পন্ন- 

তার অস্মানেও উক্ত দোষ হইতে নিস্তার নাই। কেনন! 

“গ্রশক্তির*, অথাৎ জ্ঞাতৃত্বের, অভাঝবশতঃ উক্ত দোব প্রসঙ্গ 

থাকিয়াই যায়। প্ভ্তশক্তি* হইতেছে “ইহ! আরম করিতেছি” 

এইরূপ “কর্তব্য পিমর্শ*্রূপ বিবেক ব। প্রশামন শক্তি । ম্থৃতরাং 

পুরুষের চেতনাবশতঃ প্রধানের প্রকাশ শক্তি সম্ভন হইলেও এইরূপ 

প্রশাসন শক্তির অভাবে তৎকর্তৃক জগং রচনা সম্ভব হইতে 

পারে না। 

বেদান্ত মতে চৈতন্ত শুধু "প্রকাশক* নহে, *্প্রশাসকণ্ত 'টে 

অর্থাৎ “জ্যোতিঃশ্ক্ূপ প্রকাশ ও প্জ্ঞানপ্রূপ প্রশাসন এই'িভর 

স্বরূপের একত্বানয়রূপেই প্ররুতির প্রবর্তক বটে। 

চৈতন্তস্বরূপ পরমাত্ম! শুধু মাত্র সতম্বরূপে সৃষ্টির তটস্থ কারণ 

নহেন, এই "সৎ-ভাবপ্রূপ সৃষ্টির স্থিতিত্ব রক্ষাপরায়ণ “কর্তবা- 

বিমর্শ"্ভৃত স্বয়ংলিজ্ধ উদ্দেপ্তন্বপ বিবেক জ্ঞানরূপ “সব্কজ্* 

কারণও বটেন। জগতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নির্বিশেষে সমুদন্ন প্রাণীর 

মধ্যেই এইরূপ সপ্তাব রক্ষারূপ কর্তব্য-বিমশ-পরায়ণ উদ্দেশ্তময় 

ভাব পরিলক্ষিত হয়। ছারপোক৷ নিদ্রিত ব্যক্তিকে কামড়াই- 

তেছে; কিন্তু তাহার একটু নড়াচড়! বুঝিলেই অমনি সে পলায়নে 
প্রবৃত্ত হয়। ইহার কারণ এই যে, তাহার চৈতন্ত মধ্যে প্রকাশের 

বা অস্তিত্ব-অগ্ুভবের সহিত “ইহা! দ্বার আমার অনিষ্ট হইবে 

অতএব পলায়ন কর্তব্য* এইরূপ সত্তাব রক্ষাপরায়ণ কর্তব্য- 

বিমর্শরূপ বিবেকাত্মক প্জশক্তি, অর্থাৎ উদ্দেশ্ত-বোধক প্রতি, 
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বর্তমান আছে-_জাগতিক সমস্ত বস্ততেই, জ্ঞাতই হউক বা 

অজ্ঞাতই হুক, এইরূপ প্রবৃত্তি আছে। জলাধানের চারার 

মধোও এইরূপ ভাব দৃর্ হয়। বর্ধার জল ন! বাড়িলে ইহা 

বাড়েন। ; কিন্তু বর্ষার জল যতই বাড়িবে ইহাও সেই অনুপাতে 

বাড়িবেঃ কিছুতেই নষ্ট হইতে চাহিবে না; শসপ্ভাবশ রক্ষা 

নিমিভ্ত শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে! এইরূপে ইঠ1! দৈনিক এক ফুট 

পর্যন্ত এনং মোটেব উপর ত্রিশ ফুট বাড়িতে পারে। এইরূপে 

তাঙাকে কে” বাড়ায়? অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে যে, 

॥ ইছার মুখ্য কর্ত। পবমাত্মাব * প্রশাসনলিগগ* হইতেই ইহার এইরূপ 

চস 

« প্রবৃত্তি” ঘটিয়! থাকে ; তাহ! ছাড়! এইরূপ বিচিত্র ব্যাপার আর 

কোনরূপেই সিদ্ধ বলিয়া গ্রান্থ হইতে পারে না। শ্ুতবাং প্রধানে 

বা সংগুণাদিতে “অনৃষ্ট* বশতঃ নিগুণ মাত্র পুরুষের ( অর্থাৎ 

বিনি স্বয়ংলিদ্ধ শক্তি বিশিষ্ট নহেন, সেই অকর্তাবূপ পুরুষের ) 

*চেতন।” যোগে শতঃপ্রবুত্তি প্রকাশ স্বীকার করিলেও, উহাতে 

ন্ভ্ঞ-শক্তির* অভাব হেতু উান্থার। প্রধানাদির জগৎকর্তৃত্ব কিছুতেই 

সম্ভব হয় ন!। ূ 

উপসংহাবে বক্তব্য এই যে, পুর্বব ও উত্তরাংশে বিরোধ হেতু 

কপিলদর্শনেব মত 'সসমঞ্জস ব! যুক্তিবিরুদ্ধ । 

“শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান্ সংহত পরার্থতাৎ” ইত্যাদি সুত্রে, 

প্রকৃতির পরার্থত্বেতু, অর্থাৎ পুরুষ ভোগার্থত্বহেতু শযাদি বং 

প্রকৃতির দৃশ্তত্ব বা জগদ্ররূপত্ব বশত:, তাহার ভোক্তা দ্রষ্ট অধি- 

তা একমাত্র পুরুষ, এতথারা কপিল পুরুষের ভোতৃতাদি 

স্বীকার করিয়া আবার-_প্জড় প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ নিগুণত্বানন 

চিপ) অর্থাৎ জড় ও চেতন হুইটী পদার্থ, তন্মধ্যে জড়ের প্রকাশ 

নাই ) সেইজন্ত আত্ম! বা পুরুষ চৈতন্ত-হেতু প্রকাশ পদার্থ 

প্রতিষেধ।চ্চা- 
সমঞসষূ ৪১০৪ 

সাংখামতে 

নান! বিরোধ 
আছে, সেজন্ট 

প্রধানের জগৎ- 

রচন। অমুক্ত। 



২৩০ বেদাস্ত তত্ব । 

এবং বর্দি বল যে আত্ম জ্ঞান-গুণকত্ব বশতঃ চৈতন্য মাত্র না ভূইয়া! 

সগ্ুণ চিত্ধর্্মবিশিষ্ট জড় পদার্থ বিশেষ হইয়াই জগৎ প্রকাশ করে, 

সেজন্ত বল! হুইয়াছে যে আত্মার নিগুণত্ব বশতই জগত প্রকাশ 
সিদ্ধ হয়-_ ইত্যাদি সুত্রে পুনরায় নিগুণ চৈতন্ত মাত্রত্ব, অর্থাৎ 

নির্বিকার-নিধর্্মক-চৈতন্তত্ব কর্তৃত্ব-ভোভ্ত্ব-শুন্তত্ব এবং চৈতন্ত- 

ক্ুপত্ব, স্বীকার করিয়াছেন । 

*অবিবেকাহ্বাততৎসিদ্ধেঃ* ইত্যাদি শ্যত্রে, প্ররূতির গুণ-সন্বন্ধীয় 

অবিবেক ও বিবেকই পুরুষের ফলভোগাভিমানরূপ বন্ধও অভিমান 

শূন্তত্বরূপ মোক্ষ, ইহাই স্বীকার করিয়া "নৈকাস্ততো! বন্ধমোক্ষৌ 
পুরুযশ্য বা” ইত্যাদি হ্ত্রে পুনবায় সেই বন্ধ ও মোক্ষ বস্ততঃ 

গুণাদিরই পুরুষের নয়, ইহাও কহিক়্াছেন। কেননা প্প্রকতে 

রাঞজসাৎ সসঙ্গাৎ পশুবৎ* ইত্যাদি স্যত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে, 

প্রকৃতির তত্বতঃ গুণযোগহেতৃ, অর্থাৎ অবিবেক বশতঃ প্রবুতিহেতু, 

প্রকৃতিরই বন্ধ, এবং সেই গুণের অধষোগভেতু, অর্থাৎ বিবেক 

বশতঃ অপ্রবুর্তি হেতু, তাহার মোক্ষ হয়; এবং যেমন পক্তর 

গুণ যোগে বন্ধ ও তাহার অধোগে মোক্ষ প্ররুচ্তির পক্ষেও 

সেইরূপ। ইত্যা্দি রূপ অনেক বিরোধীয় কথা কপিলের দর্শনে 
পাওয়া যায় । 

আবার সাংখ্য বাদিগপের মধ্যে নানা! মতবিরোধ দৃষ্ট ভয়। 

সেসকলেয় উল্লেখ নিশ্রয়োজন ; কেন না সে দোষ হিন্দুশাস্ত্রনাত্রেই 

গুরুমহাশয়দের নিজ নিজ বিস্ত। ফলানের উদ্দেশ্টে ঘটি! পড়িয়াছে। 

্য মতে পুরুষ তপ্য সত্তবগুণ, তাপক রঞ্সোগুণ, এবং 

*অদর্শন” তমোগুণ। পুরুষের তাপ স্বীকার করিলে এবং 

“সংযোগের নিমিত্ত অদর্শন বা অজ্ঞান” এবাক্য স্বীকার বরে পি 

রজঃ ও তমে। গুণাদ্দির নিত্যতা বশতঃ পুকুষে, ইহাদের দ্বারানি ও... 



ভ্িভীয় অধ্যায় । ২৩১ 

সবক ঘটান হেতু, মোক্ষাঁভাব দোষ ঘটে । বেদাস্তে তপ্য তাঁপকে 

পারমাধিক ভেদনাই ; ভেদ অবিস্তা কল্িত মাত্র। 
এখন পরমাণুবাদ (1875115108) নিরাল করিতে প্রবৃত্ত 

হইতেছেন। 

তার্কিকরা বলেন, প্ররুতিতে চৈতন্তমাত্র পুরুষেব অধিষ্ঠান 

বশতঃ বিশ্বস্ষ্টি সম্ভব না হইলেও, পরমাণু সমূহে * মদৃ্টযুক্ত” চেতন 
সংযোগের হেতু পরমাণু গত যে *আছ্ক্রিয়া”, তজ্জন্ত যে পরমাণু 

সমুহহর সংধোগ, সেই সংষোগারন্ধ কার্ধযান্ুক্রমাদি ছার! বিশ্বস্যষ্টি 

সম্ভব হয়। 
তাহাদের মতে পাথিবা্দি চতুর্ব্িধ পরমাণু: ইহাব।] নিরবন্ধব 

বূপাদিমান ১ *সমবেত” পরিমাণ যোগে স্ষ্টি আবস্তভ কির! থাকে । 

প্রলপ্জকালে ইহারা অনারনধ কার্যাম্বরূপে অবস্থিতি করে । স্যষ্টি- 
কালে জীবাদৃষ্টা্ি পুরঃসর হইলে, অর্থাৎ চৈতন্তরূপ আম্মা! বা 

জীলের অৃষ্টম্বরূপ * প্রভাব” দ্বারা পরমাণু 'প্রশতুতিতে ক্রিয়োৎপত্তি 
হইলে, পরমাণুগুলি সংযুক্ত হইতে থাকিন্পা ত্বণুকাদিক্রমে সাবয়ৰ 

সুলতর জগতকার্ধযয আবন্ত করে। এরস্থলে ছুইটী পরমাণুব ক্রিয়া 

অনৃষ্ট-সাপেক্ষ বটে) এবং উহাদের সংযোগ ঘটিলেই ত্ৃম্বদ্বাগুক 

উৎপন্ন হয়। অতএব এই আগম্ভণ-কার্ধেয পরমাণুর হইতেছে 

সমবায্িকারণ ১ উভয়ের সংযোগ হইতেছে অসমবারিকারণ ১ এবং 

জীবাদুষ্ট হইতেছে “সমবাক্স* নামক পদার্থ বলিয়, কথিত নিমিত্ত 

কারণ । অন্তান্ত কার্ধেঃও এই প্রকারই বুঝিতে হইবে । এই 
প্রকারে ছ্যণুকত্রয়ের ক্রিক! দ্বারা পরস্পন্নের সংযোগ ঘটিলে, 
অহত্ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়) কিন্তু হ্াণুকগত হ্শ্বত্বরূপ (কঙ্দ্রক্ূপ) 

5ন্ধণুদ্ধয় দ্বারা অন্ত এক পরমাণুব সহিত সংযোগ ক্রমে এণুক 

নাইটরভ্ত হয় না; কেননা কারণ বাহুল্যদ্বারাই কার্যের মহত্ব 



৩ বেদান্ত তত্ব । 

(স্থলত্ব) উৎপাদিত হইতে পারে ; ইৰাই তীহার! বলিয়া থাকেন + 

নচেৎ অতি হৃক্ষে স্থুলতা প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। অতএব পরমাণুর 
সহিত পরমাণুর সংযোগে দ্বণুক বা অণুর উৎপত্তি; এবং এইরূপ 

অণুত্রয়ের সংযোগেই খ্যণুকের উৎপাত য়; এবং এইপ্রকারে 

ব্র্যণুক চতুষ্টয়ের দ্বার চতুরণুক সমুৎপন্ন হয়। সেইপ্রকারে 

চতুরণুকাদি'দ্বারা অন্ত স্থূল হইতে স্থুলতরের সমুৎ্পত্তি হইপ়া থাকে । 
এই প্রকারে স্থল হইতে স্ুলতরের এবং স্থুলতর হইতে স্থুলতমের 

উতৎপত্ভি ক্রমে, ইত্যার্দিরপে মহতী পৃথিবী, মহৎ জল, মহৎ তেজ 

ও মভান্ বারু সমুংপন্ন হইয়াছে । কার্ধাগত রূপাদি তাহাদের 

সমবায়িকারণগত বূপাদি হইতে সমুভূত হম । কারণগুণই 
কার্যগুণের আরস্তক, অর্থাৎ কারণগুণ হইতেই কাধ্যগুণ 

সমুৎপন্্ হয়। যতকালে ঈশ্বর এই প্রকারে সমুৎখপন্ন পুর্মিবী 

প্রভৃতির সংহারাভিলাষী হন, তখন পরমাণুসমুহের ক্রিয়! দ্বার! 
পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ বশতঃ সংযোগ নাশ ঘটে; তন্থারি দ্বযণুকাি 
নষ্ট হয় ; এবং এইরূপে দ্যণুকরূপ আশ্রয্ের নাশ বশতঃ ত্র্যগুকাদি রও 
নাশ হয়? ইত্যাদিক্রমে পৃথিবী প্রভৃতিরও নাশ হয়। ষেমন 

পটের তন্তনাশে, পটগত রূপাদদিরও স্বাশ্রয় নাশ দ্বারা, 

পটের বিলয় হয়; জগতেরও তদগত ব্দপার্দির স্থাশ্রয়রূপ 

দ্বযণুকের নাশেই বিলয় ঘটিয়া থাকে । জগতের সংহারক্রম 

এইরূপ । 

এস্থলে পরমাণু “পরিমগ্ডল*-সংজ্ঞক 7; পব্রমাণুলমবেতপরিমাণ 

পারিমগ্ডল্য বলিয়া কথিত । দ্বণুকই অণু বলিক্! কথিত, এবং 

ইহার সমবেত পরিমাণ অপুত্ব বা “স্বত্ব” বলিয়া কথিত । ভ্র্যণুকাদির 
পরিমাণ মহত্ব বলিয়া অভিহিত। ইত্যার্দ প্রকারের প্রক্রিয়ার 

কথাই তাহার বুঝাইয়। থাকেন। রি 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

এ স্থলে সংশয় এই যে, পরমাণু সমূহ দ্বার! জগতের আরম্তবাদ 

সঁমঞ্স হয় কিনা? 

তাহার বলিয়। থাকেন যে, পরমাণুগত আত্তক্রিয়াই অনৃষ্ট 

বিশিষ্ট আত্মদংযোগের কারণ। অনৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগের 
কারণভূত পরমাণুস্কিত আগ্ক্রিয়াবশতঃ, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগরূপ 

যে দ্বাণুকাদির উৎপত্তি, তাহ! হইতেই ক্রমান্বয়ে কষ্টির সম্ভব হইয়। 

থাকে । অতএব বুঝ! যায় মে, অসদৃশ বা ঠেতনাচেতন বস্ত মাত্রেই 

এই পরমাণগত আছ ক্রিয়া হইতে উদ্ভব হয়। 

যেমন পরিমগ্ুল বা পরমাণু হইতে অণুহৃম্ব, অর্থাৎ সুক্ষারূপ 

হুম্ব-পরমাণু দ্বাণুক জন্মে, পরিমণ্ডল জন্মে না, দ্যণক হইতে স্থৃল 

মহদ্দীর্ঘ এাণুক জন্মে অণুহ্ম্ব জন্মে নাঃ সেইরূপে চেতনব্রঙ্গ 

হুইতে অচেতন জগৎ জন্মিতে পারে। 

এইরূপ বিসদৃশ জন্ম থে বৈশোষিক শ্বীকার করেন ইহ! অযুক্ত। 
বেদান্ত মতে অচেতন চেতনের উপাধি মাত্র, নিজে বস্ত্র নচে। 

এইরূপে বৈশেষিকের মত বিবৃত করিয়া, ইহা খণ্ডন 

করিতেছেন। 

বৈশেবিক মতে, অবয়ব-অবয্ববী বিভাগ যেখানে শেষ হয়, আর 

বিভাগ হয় না; অর্থাং যেখানে 'অতি শ্ঙ্ষ বিস্তারশুন্ত “অবস্থান”- 

মাত্রত্ব-্বরূপ বিভাগ স্বীকৃত হয়, সেখানেই পেই বিভাগের 

নাম “পরমাণু” হয়। এইনূপ পরমাণু “নিরবয়ব”। ক্ষিতি, 

জল, তেজ, বাযু, এই চারি ভূত সাবয়ব; ইহাদের বিভাগের 

সীম! চতুর্বিধ পরমাণু । প্রলয় কালে ইহার! থাকে না; নিরনয়ব 

অনস্তসংখ্য পরমাণুই থাকে-_-উৎপত্তিকালে বায়বীয় পরমাণ হইতে 

ক্রিয়। আরস্ত হইয়। সমস্ত ভূতাদি উৎপন্ন করে। 
* এখন প্রশ্ন এই যে, উক্ত পরমাণু-ক্রিয়া কি পরমাণুগত অনৃষ্ 

৩) 

মহপ্দীর্ধবন্তা- 
হৃন্বপরিমগুলা- 
ভ্যান ॥১১। 

যেমন পরিমণ্ডল 
বা পরমাণু 

হইতে অণু. 

হুম্ববাদ্যণুক 

জন্মে, অণুহৃস্থ 
ব? দ্বাগুক 

হইতে মহদ্দার্থ 
এণুকাদি জন্মে, 
সেইরূপ চেতন 

ব্রহ্ম হইতে 
অচেতন জগ- 

তের উত্ভব 

হইতে পারে। 
(এই মত ও 

পূর্ব নুত্রবৎ 

অসমগ্রান)। 

উভয়খাপিন- 

কল্ম।তত্তদ- 

ভাব? (১২৪ 

কারণের 

অঙ্গীকারে বা 

অনঙ্গীকারে 

উভয় প্রকারেই 
বৈশেধিকের 

্থষটি প্রক্রিয়ার 
দোষাপত্তি 
হয়; অতএব 

্যণুকা দিক্রমে 
স্ৃষ্টপ্রক্রিয়। 

| 



২৩৪ বেদান্ত তত্ব । 

জন্য অথবা আত্মগত কারণ অন্ত সম্ভব হয়? অর্থাৎ ত্য্ির পুর্বে 

নিশ্চল পরমাণুগ্বয় যে ক্রিয়! বারা সংযোগ্রিত হইয়া ত্ব্যণুক উৎপাদন 
করে, সে ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত কারণ কি পরমাণুগত “অনৃষ্ট*গ বশতঃ 
সম্ভবিত, অথবা চিগবাচ্য কারণ বা “দৃষ্ট* বশতঃ সম্ভবিত? 

ইহার উত্তর এই যে, উভয় প্রকারেই সে ক্রিপ্না সম্ভাবিত হইতে 

পারে না। প্রথমতঃ অদৃষ্টকে নিমিত্ত বল! যায় না; কেননা 

অনৃষ্ট অচেতন ; নিমিত্ত না থাকিলে অদৃষ্ট বা আত্ম-সমবায়ী দ্বারা 

ক্রিয়া ভয় না, আবার ক্রিদ্লা না! হইলে সংযোগ হইতে পারে না। 

সংযোগ না ভইলে দ্বাণুকাদদি জন্মিতিে পারে না। স্ষ্টির প্রারস্তে 

যেমন এইরূপ নিমিভ্তাভাব বশতঃ পরমাণু সংযোঙ্জগক ক্রি! অসম্ভব, 

প্রলয়েও সেইরূপ নিমিপ্তাভাব বশতঃ পরমাণু বিয়োজক ক্রিয়াও 
অসম্ভব। দ্বিতীপতঃ আত্মগত বা চিতৎবাচা দৃষ্ট-নিমিত্ত দ্বারাও, 

পরমাণুগত ক্রিগ্নার সম্ভব হয় না। কেননা চিৎতমাত্রে শ্বংসিদ্ধ 

“চিতশক্তিকে”* কারণ স্বাকার না করিলে, নিগুণ চেতনমাত্র 

দাবা “প্রাবত্র”, অর্থাং ক্রিয়া প্রবর্তন, হইতে পারে না। শ্দৃষ্টকে* 

নিমিত্ত স্বীকার করিলে, ইহাকে শ্প্রধত্র" নাম দিতে হয়। এবকপ 

প্দৃষ্ট* নিমিত্ত হইলে ক্রিয়ার সেই দৃষ্ট-নিমিভ্তবৎ চিরস্থাক়িত্ব সিদ্ধ 
হওয়ায়, 'প্রলয়ার্দির অভাবরূপ দোষা-পত্তি হয়। অতএব টৈশেধিক 

মতে পরমাণুদের ”আগ্তক্রিয়” অধুক্ত। আগ্ক্রিম্ার অভাবে 

পরমাণুদের সংযোগের জনকের অভাব হয়। তাহার অভাবে 

সংযোগ-সচিব পরমাণু সমূহ জগৎ আরম্ভণ করিতে পারে না । 

পুর্বে সংযোগের নিমিত্তাভাব কথিত হইল । ইন্দানী সমবায়ের 

স্বীকারে যে "সম্বপ্ধাভাব* হর তাহাই কহিতেছেন । সমবায়েও 

যোগ ম্বীকার করিলে, সমবায়ে সমবাক্সি-কারণ পরমাণুদ্ধয়ের 

সহিত সমানত্ব হেতু বা অভিন্নোক্তি হেতু, পরমাণুদের মধ্যে" 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৩৫ 

সমান সন্বন্ধের প্রসঙ্গ হয়; তাহ! হইলে উহাদের সম্বন্ধ তেদ হয় 
না অর্থাৎ বিভিন্ন সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় না। এ স্থলে সমবায়েও 

ংযোগ শ্বীকারে অনবস্থ দোষ হয়। আবার সংযোগের সমবায় 

স্বীকার না করিলে, তাকিকর্দের সিদ্ধান্ত বা শ্বমতভঙগগ হয়। 

সমবায়কে সমবায়ি-পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিলেও অনবস্থ 

দোঁধ হয়) কেননা, যেমন “সমবায়*ন্ধপ নিমিত্ত পরমাণুদ্য়ের 

ংযোগ দ্বার! দ্বাণুকের স্থষ্টি করে, তেমনি আবার পরমাণুর 

সহিত সমবায়ের সংযোগ সম্বন্ধে এইরূপ অন্তনিমিত্তও চাই। 

তাহ! হইলে অন্ত সমবায় দ্বারা এই সমবায় সমবায়ীর সহিত 

“সমবেত” কেন হইবে ন| 1? এইরূপে সধ্ন্ধ চলিতে থাকিলে, 

মমবামের অনন্ত সম্বপ্ধ কল্পনা! করিতে হর । সুতরাং সমবায়কে 

স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকাব করিণে অনবস্থ দোষ হয়। এম্থলে সমবায় 

দ্বারা সংযোগ সম্বন্ধ বশতঃ দ্বাথুকের উৎপত্তি অসিদ্ধ হয়। 

এনস্থলে, ব্র্গশক্তি-বূপিণী ত্রিগুণাত্সিক! মায়াই যে 'অসমানত্ব- 

বিধায়িনী হইয়া বিচিত্র সষ্টি সম্ভব করে, এই বেদান্ত মতই সিদ্ধ। 

পরমাণুদের প্রবৃত্তিম্বভাব স্বীকার করিলে, নিত্য প্রবৃত্তি বা 

নিত্াত্ছি হয়; 'প্রলয়ের অভাব হয়। নিবৃত্তি-স্বভাব স্বীকার 

করিলে, প্রলয় সিদ্ধ ভয়, কষ্টি সিদ্ধি হয় না। আবার একাধারে 

উভগ্ন শ্বভাব থাকিতে পারে না। আবার একেবারে “নিংম্বভাব” 

স্বীকার করিলে, নিমিত্ত দারা প্রবৃত্তি নিবৃস্তি সিদ্ধ হয় না; কেননা 

তাহা হইলে নিমিন্তের (কাল, অূষ্ ও ঈশ্বরেচ্ছা! ) নিত্যত্ব হয়; 

যেহেতু নিমিস্তাদি নিরত-সন্নিহিত-স্বরূপে নিত্য। ম্ুতরাং 

“নিমিত্ত বশতঃ* প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিতে পারে না। অতএব 

্ দর্বথাই বৈশেধিক মত অযুক্ত। 

_.. বৈশেধিক মতে চতুধ্বিধ পরমাণু দূপরসাি-গুণযুক্ত ; ইহার! 

সমবায়াডাপ- 
গমাচ্চসাম্যাদ- 

নবন্থিতে১ ৫১৩1 
“সমবায়”কে 

অভিন্ন শ্বীকার 

করিলেও, এই 
জভিশ্রোক্তি 

হেতু অনবস্থা 

দোষ হয়। 

নিতামেবচ 

ভাবাৎ।১৪॥ 

পরমা ণুকে 

নিত্য, অর্থাং 
প্রবৃত্তির বা 
অধ্রবুত্তির 
ভাবহেতু 

এক ভাবাপন্, 

বলিলে 

উৎপাত্তি 
প্রলয় দি 
পৃথকভাবে 

উপপন্ন হয় ন।। 



রাপার্গিমত্বাচ্চ 
বিপধ্যয়ো 

দবর্শনাঁৎ ॥১৫। 
রূপাদিবিশিষ্ট 

পদার্থ দুগ ও 
অনিতা, 
সতরাং 

রূপাদিমান 

পরম!ণুদের 

প্নিতাত্তবের” 
বিপধ্যয় হয়। 

উভয়ধাচ 

দোযাৎ॥১৬1 

রূপরসাদি 
গুণ-নিষ্ঠ 

পয়মাণুদের 
ওণের সম 
পরিমাণত্ব 
স্বীকার 
করিলে, 

সাপরল গন্ধ 

স্পর্শ।দির 

“সঙ্ভাব” দোষ 
ঘটে, অর্থাৎ 

সমভা বাপন্ন 

দোষ ঘটে। 

তাহ! হইলে 
প্রথিবীতেও 
তজের গুণ 

২৩৬ ব্দোস্ত তত্ব । 

নিত্য এবং ভৌতিক পদার্থ কলের উৎপাদক। ইহার নিরাসার্থে 
কহিতেছেন, “বূপাদিমান” বন্ত ঘটাদিবং সগুণ বা গৌণ কর 
মাত্র; কর্ম্মমাত্রেই অনিতা । কর্খবাতিরিত্ত নিমিত্ত চাই) 
অতএব পরমাণুদের নিমিত্ত কোথায়? কারণ পরিশুন্তভাব 
পদার্থ ই “শিত)”। ম্থতরাং নিতোর কারণ থাকিতে পারে না। 
এন্থলে ব্র্ধ যদি পরমাণুদের কারণ হন, তবুও পরমাণুদের গৌণস্ব 
ব৷ স্ুলত্ব সিদ্ধ হয়, নিত্যতা৷ সিদ্ধ হয় ন|। 

যদি বল যে, “অবিগ্ভাই” অণুনিত্যতার অন্ততম কারণ; এবং 
মুল কারণ অপ্রত্যক্গ বলিয়া অবিচ্থা নামে কথিত হয়) কেননা 
কারণ-দ্রব্য পরমাণুর বিনাশ ও সংযোগ এই তৃতীয় কারণ অবিষ্া- 
দ্বারাই সম্ভব হয়। ইঞার উত্তর এই যে, তাহা হইলে দ্তণুকাদিও 
নিত্য হইতে পারে? কিন্তু বধন তাহাদের মতে দ্বাণুকার্দি অনিত্য, ৃ 
সুতরাং তাহাদের এ মতও অযুক্ত। 

রূপাদি বিহীন বিশুদ্ধ পদার্থ মাত্র যে নিতা বলিয়া গ্রাহা হইতে 
পারে, এই বেদাত্ত মতই সিদ্ধ। 

পরমাণুদের গুণনিষ্ঠতার উপচয় অপচয়ে, অর্থ।ৎ কমবেশী 
এতছুভয়েই, দোষ প্রগঙ্গ ঘটাহেতু, বৈশেধিক মত অযুক্ত। গুণের 
উপচয় অপচয় স্বীকার করিলে তাচাদের প্রতিজ্ঞার অসিদ্ধি হয়; 
কেননা তাহ! হইলে পরমাণুব পরমাণুত্ব থাকে না। গুণের উপচয় 
অপচয় হেতু পাঁধিবাদি গুণ পরমাণুতে অন্ত পরমাণুর অপেক্ষায় 
গুণনিষ্ঠতার ম্ানাধিক্য বশতঃ লত্ব প্রযুক্ত হইলে, তাহাকে 
পরমাণু বা সুষ্ম বলা যায়না। ইহাই ভাবার্থ। সমপরিমাণত্ব 
স্বীকার করিলে রূপরস গন্ধ স্পর্শাদির স্ভীবদোষ ব৷ সমভাবাপন্ন 
দোষ ঘটে। অতএব উভয় প্রকারেই দোষ ঘট! বশতঃ বৈশেধিক- 
মত অযুক্ত। 
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সাংখ্যবাদাদ্ির কোন কোন অংশ গ্রহণীয় ; কিন্ত বৈশেষিকের 

কান অংশই গ্রহণীয় নছে। সেপ্গন্য ইহ! সম্পূর্ণ অনাদরণীয়; 

অর্থাৎ ইহা বিশ্ুদ্ধ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় একেবারেই গ্রাহ 

নছে। সাংখাবার্দ কিরূপে ঘে গ্রন্ণীয় হইতে পারে, ইহ। সাত 

সতের ব্যাখায় দেখান ভইয়াছে। 

বৈশেষিকের আরও অনেক অসমগ্রদ আছে, বাহুপ্য ভয়ে 

সেগুলির সমালোচনা! করা হইল না। তবে তন্ধ্যে এইগুলি 

প্রধান। ইচা তই নিরবয়ব পরমাণুব সংযোগে সাবয়ব দ্বাগুকের 

উৎপত্তি স্বীকার করে। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে । যাহার অবয়ব 

নাই বা পরিমাণ নাই, সেইরূপ বস্তগুলির সংযোগ দ্বার! 

তাহাদের “সমবেত পরিমাণ” বিশিষ্ট মং বস্তব সৃষ্টি কিছুতেই 

সম্ভব হয় না। অবয়ববিশিষ্ট তত্তর সংযোগেই উহ্ার সমবেত 

রিমাণ-স্বরূপ পটের উৎপত্তি হইয়া থাকে । পরমা নিরবয়ব 

হইলে, সহত্র সহশ্র পরমাণুগুলির সংযোগেও তাহাদের সমবেত 

পরিমাণের আধিক্য ঘটে ন!; এবং তজ্জনঃ সুশ্ হইতে স্থুল স্যষ্টি 
সম্ভব হয় না। কারণের বিস্তারশূন্ত অনবস্থত্ব বশতঃ ইহার 

বহুত্ব দ্বার! বিস্তারযুক্ত অবস্থান বিশিষ্ট মহত্বের উদ্ভব “কল্পন!” মাত্র। 

আবার পৃথিবীর নাশে বখন ছ্বাণুকের নাশ হইতে পারে, 

তখন দ্বাণুকের নাশেও উহার সমজাতীয় পরমাণুবও নাশ সম্ভব 

হয়। অতএব বৈশেধিক সিদ্ধান্ত নষ্ট হয়। 

বৈশেষিক দ্রব্য, গুণ, সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় এই ছয় 

পদ্বার্থকে অত্যন্ত ভিন্ন বলেন) কিন্তু গুণাদি সমবায় পর্যন্ত 

'পাঁচটাকে দ্বব্যাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। এখানে প্রশ্ন এই যে, 
কোন বস্ত তত্তিন বস্তর অধীন হয় কিরূপে? অবপ্তই অধীনার্থে 

ছুকানরূপ শক্তির অধীন বুঝায়। কিন্তু ভিন্ন বস্তুতে সেই শক্তি 

সন্ভব হয়; 

ইত্যাদি । 
আবার গুণ. 
নিষ্ঠতার 
উপচয অপচয় 

হ্বীকারেও 
দোষ ঘটে। 

অপরিগ্রহা- 
চ্চাতান্তমন- 
পেক্ষা ॥১৭| 

পরমাণুবাদ 
মন্থা'দর পরি- 
গৃহীত নহে, 

এগ অত্যন্ত 
অনাদরণীয়। 
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প্রয়োগের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াধার তো শ্বীকার করেন নাই ? 
অতএব এ সিদ্ধান্ত অধুক্ত। অবশ্যই দ্রব্য থাকিলেই তাহার 
গুণাদি থাকে । কিন্ত ইহ! বৈশেষিকের নিজ সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ 
হয়; কেনন! গুণ গুণী হইতে পৃথক নহে; গুণ দ্রব্যের “রূপ” 

বা শক্তির অধীন আভাস বিশেষ। স্ৃতরাং এইরূপে উক্ত পঞ্চ 

পদার্থের দ্রব্যাত্মকত্বই প্রতিপন্ন হয়) ভেদ দিদ্ধ হম না। অগ্নি 

হইতে ধূমকেও অত্যন্ত ভিন্ন বলিতে পার না, কেনন! উভয়েই বাযু- 
বূপ ক্রিয়াধারের সত্তা আছে। আবার তাহাদের মতে প্যুতসিদ্ধ* 

ব1 পৃথকরূপে উৎপন্ন পদার্থদয়ের পরস্পর সম্বন্ধের মাম "সংযোগ 

এবং “অযুতসিদ্ধ* পদার্থদ্য়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম “সমবায়” । 

এ সিদ্ধান্তও অবুক্ত। কেননা অধুত পিদ্ধতায পদার্থ ছয়ের 

( একত্রানুস্যতাবস্থাহেতু ) পূর্বাপর কালিক কারণ কাধ্য সম্বন্ধই 
সিদ্ধ হয়। সেজগ্ত উভয়ের "্অধুত সিদ্ধত।” উপপন্ন হইতে 

পারে ন। আবার কারণের পৃরকরূপে উৎপত্তি এবং কার্য্যের 
অপৃথকরূপে উৎপণ্তি যে সিদ্ধ হয়, ইহাও বল যায় না; কেননা 

পসম্বন্ধ* উভয়েরই অধীন থাকে, একের নিংস্বর্ূপে অবস্থান 

করে না । কাধ্য ও কারণের সংযোগ সম্বন্ধই হয় ১ সমবায় সম্বন্ধ 
নছে। আবার সংযোগ ও সমবায়ের অস্তিত্ব বোধক “শব” ও 

“জান” পৃথকরূপে থাকিতে দৃ্ই হইলেও, উহার্দের পৃথক অস্তিত্ব 
স্বীকার কর! যায় না। €েননা এক বস্ততে নানা শব ও জ্ঞান 

হইতে পারে । ঘআত্মামন ও পরমাণুব প্রদেশ বা অংশ নাই। 
প্রদেশবানের সহিত প্রদেশবানেরই সংযোগ সিদ্ধ হয়। 

যে সমুদার় যুক্তিদ্বার! টৈশেধষিকের মত নিরাস কর! হুইল, 

সেই সমুদ্র এবং অন্তান্ত যুক্রিমূলে স্পিনোজা ও লেবিনিজের 
মতাদ্দিও নিরাকৃত হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সমালোচনা করা 
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হুইল না। যাহার! সে সমুদার দর্শনের সহিত পরিচিত আছেন, 

সাহারা একটু চিন্তা করির। দেখিলেই সহজেই ইহা বুঝিতে 

পারিবেন। 

পরবস্তী কালের তাকিকগণ বেদাস্তের বিরুদ্ধেও কতকগুলি 

দোষ উঠাইক্সাছেন। তাহার মধ্যে প্রধান এইযে, যদি একমাত্র 

ব্রক্ষই টিদেকরসরূপে জগতের সুখাকারণ হন) তবে সকলের 

মধ্যেই, অর্থাৎ সমুদান্ জীবজন্তু প্রভৃতিতে, সমোপলন্িবূপ 

"সহানুভূতি কেন হয়না ? অর্থাৎ একে অন্তের মনের ভাৰ কেন 

অনুভব করিতে পারে না? আদিত্য প্রভৃতি আলোক ছারা জগৎ 

প্রকাশ করে; সে প্রকাশ দ্বার সকলেই সকলকে দেখিতে 

পারে; অর্থাৎ সকলেই সে তেজাশ্রিতভাবে পরস্পরের সহিত 

তজ্জনিত দর্শনোপলন্ধি-বিশিষ্ট সহান্ভৃতিগ্রস্ত থাকে । কিন্তু 

সুখধ্য প্রকাশ স্বব্ধূপ চেতন বর্গ চেতন্তরূপ জ্ঞানদ্বার জগত প্রকাশ 

করিলেও», সকলে চিদাশ্রিতভাবে পরস্পরের সহিত এক রসায্মক 

জ্ঞানোপলন্ধিবিশি্ সহানুভূতিগ্রস্ত কেন থাকে না? অতএব 
একমাত্র ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারে না! 

ইছার থগ্ডনের যুক্তি এই । জগৎ একবস্ত জাত হইলেও, 
সেই বস্তগত স্বভাবসিদ্ধ শক্তি-সম্ভৃত “বাধা প্রতিষ্টস্ডশ (7270010)) 
হেতু, অর্থাৎ সেই শক্তির *নৈমিত্তিক* বিক্ষেপের অজ্ঞেয় ব! 
'অবিদ্ভাগতিভূত অসমানত্ব-বিধারক প্রতিষ্টস্ত ধর্ম হেতু, কোন 

ংশগত ঘাত বা অনুভূতি সর্বত্র সহাশ্তভূতিন্ূপে সমভাবে বিস্তার 

পাইতে পারে ন। ইহা জাগতিক পদার্থের প্রত্যক্ষ ধর্মও বটে। 

পদার্থ বিজ্ঞানেও এ প্রমাণ পাওয়া যায় । বেশীই হউক বা কমই 

হউক, জগতের যে কোন পদার্থে এই বাধা-প্রতিষ্ন্ত থাকিবেই 
পঞ্জকবে । এই প্রতিষ্টস্রহেতুই ঘাতের প্রতিঘাত, অর্থাৎ ক্রিপার 



২৪০ বেদাস্ত তত্ব । 

প্রতিক্রিয়া ব1! বিষ্বনের প্রতিবিদ্বন, অনুষ্ঠিত হয় ১) এবং যে কোন 
ভাবানুভূতির এইরূপ প্রতিবিষ্বনজনিত বিরুদ্ধ ভাবাত্মক অনুভূতি- 

ব্ূপে “কলন” বশতঃই একই বস্তসত্তার পৃথকরূপ ব্যাবহারিক 

পরিচ্ছন্নতা উৎপার্দিত হয়। যেমন একমাত্র জল বরফ বাম্প ও বারি 

এইরূপ অবস্থাদি সহ পৃথিবীময় অধিষ্ঠিত থাকিলেও, ইহার কোন 

ংশগত ঘাত ব৷ ক্রিয়! ইহার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিষ্টন্ত বশতঃ সর্বত্র বিস্তৃত 

বা অনুসৃত হইতে পারিবে না; বরং সেই ঘাত প্রতিক্রিয়া বশতঃ 
একই পদার্থে বিরুদ্ধ ভাবাত্সক তরঙ্গ বুদ্-বুদাদিরূপ ব্যাবহারিরক 

পরিছিন্নত! উৎপাদন করে; সেইরূপ একমাত্র নিত্যোপলবিস্বরূপ 

পরমাত্ম! ব্রহ্ম পদার্থ নান৷ অবস্থাদ্দি বিশিষ্ট জগতবাচী হইলেও, তাহার 

( অর্থাৎ আমার্দের আত্মার ) স্বতাবসিদ্ধ শক্তি-নিমিত্ত “মায়িক্, 

বৈক্ষেপজনিত প্রতিষ্টস্তবশতঃ, আমাদের আত্মগত নিত্যোপলব্ধি- 

স্বরূপ চিদ্তাবের ক্রিয়া! বা বিশ্বন সেই প্রতিটস্ততৃত প্রতিক্রিয়! 

বিশিষ্ট হইয়াই, বা পপ্রতিবিন্বিত” হইয়াই, আমাদের মধো সেই 

শক্তির বিক্ষেপজাত “গতিশ্রূপ অবস্থান্তর প্রকাশ করিয়া, “অবিদ্ধা! 

কল্িত” বিরুদ্ধ ভাবাত্মক, পরম্পর সন্বন্ধীক্প ব্যাবহারিক পরিচ্ছি্নত1- 

ময়, অসহানুভূতিক ভাব উৎপাদন করে। অতএব অসহানুভূতিক 

পরিচ্ছিন্নত৷ প্রকৃত পরিচ্ছিন্নতা নহে ; আমাদের আত্মগত স্বভাব- 

সিদ্ধাশক্তির নৈমিত্তিক বিক্ষেপরূপ “অবিস্ত! কল্পন* মাত্র; অর্থাৎ 

আমাদের ভ্রাস্তিজাত উপলব্ধি মাত্র । কোনরূপ উৎকধিত প্রক্রিয়! 

দ্বার এই অবিদ্তারূপ প্রতিষ্টস্ত দুর করিতে পারিলে, আমর! 
পরস্পর সম্বন্ধে সহানুভূতিগ্রস্ত হইতে পারি । প্রক্কতপক্ষে আমর! 

সকলেই বিশুদ্ধ চিদ্দেকরসম্বপ একই পদার্থ মাত্র; সেই 

চিৎশক্কতির নৈমিত্তিক গতিরূপ অবিগ্যা! ভাবাত্মক প্রতিষ্টস্ত বশতই 

খমাদের চিদচুভূতি সর্বত্র সঞ্চার পাইন্তত পারে নাঃ সেই জন্তই 
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আমর পরস্পর সম্বন্ধীয় অসহামুভূতিক পরিচ্ছিন্নতায জাগ্রত 
থাকি ; এবং তজ্জন্ত পরস্পর পরস্পরের মনোভাব ন জানিতে 

পারিয়া, পরম্পরকে বিভিন্ন বস্ত বলিয়া মনে করি। একটা 

বাক্সের ভিতরের বস্তু আমরা সাধারণ আলো! দ্বার! দেখিতে না৷ 

পারিলেও, আলোর উৎকধিত প্রক্রিয়া (--1%5 ) দ্বারা দেখিতে 

পারি। এস্কলে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত প্ররক্রিগ্াসীধনযষোগে 

তজ্জাত আলোর উন্নততর অবস্থা দ্বারা আমার্দের দর্শনামুভূতি 

সম্বন্ধীয় প্রতিষ্টন্ত-রূপ অবিস্তাভাব কিছু পরিমাণ দূর করিয়াই, 
আমাদের তটস্থ বা টব সংস্কারভূত দর্শনান্ুভূতির উন্নততর 
অবস্থা! আনিরা, আমর! বাক্সের ভিতরের বস্তর সহিত দর্শনান্ুভূতি 

বিশিষ্ট সহানুভূতি প্রাপ্ত হই। কেননা আমাদের “চিদাত্ম ক” দর্শন 

শক্তিই হইতেছে আমাদের বাহ পদার্থের সহিত দর্শনাক্মভূতি 

এপ্রান্তির কারণ, এবং বাহ্া পদার্থগত ঈথারের আণবিক স্পন্দন যাছ! 

হইতে তদগত আলোকের উৎপত্তি তাহার তারতমাজনিত প্রকার- 

ভেদের কোন হেতু ন! থাকায়, তদগত প্রতিষ্টস্ত ঠিকই থাকে; কিন্ত 

আমাদের অনুভূতি সর্বরূপ আলোক প্রক্রিয়ারই গ্রাহক ? অতএব 

আলোক প্রক্রিরাত্ধারা আমাদের দর্শনশক্তি উৎকবিত ন। হুইলে, 

অর্থাৎ তদগত প্রতিষ্টস্ত কিছু পরিমাণে দুরীকৃত ন! হইলে, আমর! 

আমাদের সাধারণ দর্শনশক্তির অগম্য আবরণযুক্ত বস্ত দেখিতে 

সমর্থ হইতে পারি না । সেইন্পে উৎকর্ধিত প্রক্রিয্ারূপ সাধনদ্বার! 

আমাদের চিদাত্মক জ্ঞানান্ুভূতির অবিস্ভাগতিভূত প্রতিষ্টভ দুর 

করিয়া, ইহার তটস্থ বা জৈব সংস্কারভূত অবস্থার উৎকর্ষ বিধান 

করিতে পানিলে, আমর! বাহ্ পদ্ার্থার্দির সহিত, অর্থাৎ পরম্পর 

পরস্পরের সহিত, সঙ্থনুসূতি প্রাপ্ত হইতে পারি । 

৯ ম্বভাবতঃ আমরা চিদ্দেকরসাত্মক নির্মল, নিগুণ, বিশুদ্ধ 

১৬ 
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পদার্থ মাত্র; আমাদের দেহাদিরূপ জড়তা ও পরিচ্ছন্নতা অবিস্তা 

কল্িত উপাধি মাত্র ; অর্থাৎ আমাদেরই স্বাভাবিক “বস্তত্বের” 

ব্যাবহারিক আভাসরূপে ভ্রান্তি-কলিত মাত্র। খেজুরে গুড় 

অঙ্গারবৎ কালে রঙের আঠালো পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইলেও, 

উহাকে লাঠিদ্বার শুধু ঘুঁটিতে ঘু'টিতে হুগ্ধবৎ শুভ্র ও দানাধুক্ত 
পদার্থে পরিণত করা যার । এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, ইহ 

স্বভাবতঃ শুভ্র পদার্থ হইলেও, ইহার স্বভাবসিন্ধ শক্তিগত নৈমিত্তিক- 

গতি বা অবস্থাস্তরভূত *প্রতিষ্টভ্তব্ূপ* অবিস্তাভাৰ বশতঃই ইহা 

কালে! দেখাক ; উক্তরূপ উতৎকধিত প্রক্রিয়া দ্বারা উহার সেই 

প্রতিষ্টস্ত দূর করিলে, উহ! উহ্থার সেই স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত 

হয়। আমাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্বেও এই উপম| বেশ খাটে । উত্ভিদ- 

বিদেরাও বলিয়া থাকেন ষে, ফুলকফি প্রভৃতি কতকগুলি তরস্থারী 
ফল ইত্যাদ, পুর্বে নাকি বিশ্বাহ্ু ও কদর্ধ্য অবস্থাযুক্ত পুরণ ১ 
কেবল পকর্ষণের* উন্নতি বিধান দ্বারাই এইগুলিকে উন্নততরবস্থায় 

অভিব্যস্ত কর। গিয়াছে । অবশ্যই মনুষ্যত্ব সম্বন্ধেও এইরপ দৃষ্টান্ত 

বেশ খাটে । এইবূপে আবার ইহাঁও অনুমান করা যায় যে, 

প্রাকৃতিকই হউক বা জৈবিক সাধনার্দি জাতই হউক, এইরূপে 

এতছুভয়বিহিত উতৎকধিত প্প্রক্রিয়াদির ক্রমবিকাশ বশতঃই, 
নিস্কৃষ্ঠতর জীব বা জাতি হইতে, ইহার তটস্থ সংস্কারাদির ক্রমোতৎকর্ষ 

বিধানে, উৎকৃষ্টতর জীবের বা জাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। 
এইকপ অভিব্যক্তিবাদও বেদাস্ত বিরুদ্ধ নছে। 

আবার সংশয় এই যে, ষাহা বিশুদ্ধ “কৎস্নান্থভূতি" স্বরূপ 

প্রকাশ-মাত্র পদার্থ, তাহার স্বভাবসিদ্ধাশক্তি হইতে তঘ্বিরুদ্ধ- 

ভাবোদ্দীপক অসহান্ভূতিক প্রতিষ্টস্ত কিরপে সম্ভব হয়? 

ইহার উত্তর এই ষে, লৌকিক বিজ্ঞান মতেও ইহা! সম্ভব বলিয়াই 
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গ্রাস হয়। তাৎপর্য এই যে, শক্তির অবস্থাস্তররূপভাবপ্রকাশই 

হইতেছে পগতি* ঃ ইহ! বিশুদ্ধ গণিত মতেও পিদ্ধ (399008- 

07603) 1 এইরূপে পদার্থগত শক্তি হইতেছে “স্বাভাবিক” 

অর্থাৎ যাহ! পদার্থ হইতে পৃথক নহে; এবং সেই শক্তি নিমিত্ত 

“গতি” হইতেছে নৈমিত্তিক, অর্থাৎ যাহাই সেই শক্তি হইতে 

_ অবস্থাস্তররূপ ভাব প্রকাশে বুদ্ধিগম্য হয়। স্তরাং যাহ! পদার্থের 

স্বাভাবিক শক্তি তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। €কবল তনিমিত্ত গতিরূপ 

অবস্থাস্তর মাত্র বুদ্ধিগম্য হয়? অর্থাৎ যাছাই কেবল সত্য তাহা 

গোপনেই থাকে, তাহার ব্যাবহারিক আভাসরূপ মিথ্যা বা অবিদ্ধা 

কল্পিত বস্তরমাত্র বুদ্ধিগম্য হয়? ইহাই ভাবার্থ। এইরূপে কোন 

শক্তিমান পদার্থের *“শক্তি*-মাত্জনিত গতিনিষ্পন্ন প্রকরণাদি 

বিদ্যুৎ, আলো, তাপ ইত্যার্দিরপ আবিস্তক “আভাসাদি” স্বরূপে 

*ম'ভব্যক্ত হয় ) সুলশত্তি ষে “কি” তাহা সম্পূর্ণই অজ্ঞাত থাকে । 
একটা রজ্জুবদ্ধ গোলক শৃণ্তে ুরাইতে আরম্ভ করিলে, যতক্ষণ 
“শক্তিবেগ” নৃহ থাকিবে, অর্থাৎ যতক্ষণ সেই শক্তিজনিত 

অবস্থান্তররূপগতি মুছভাবে চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ €ন 

গোলক হহার স্বাভাবিকরূপেই দৃষ্ট হইবে; অর্থাৎ ইহাকে 

চিনিতে পারা যাইবে। কিন্ত যখন শক্তিবেগ আত্যন্তিক হইবে, 

তখন তজ্জনিত গতিও আত্যন্তিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সে গোলককে 

আর চেনা যাইবে না; তাহার আবর্ত পথ নিরবচ্ছিন্ন চক্রাকার- 

রূপে প্রতীক্সমান হইবে $ অর্থাৎ সেই গোলকই “০ যাহা নয় 

এইরূপ” ভ্রান্তিকলিত বিবর্তরূপে প্রতীয়মান হইবে। আবার 

সেইরূপে প্রাকৃতিক তেক্জাদিও মৃহ্বেগে আমাদের মানসে শ্বাভা- 

বিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইলেও, আত্যনস্তিক বেগে সে যাহ! নয় 

গুলইরূপভাব, অর্থাৎ যেমন আলোর পক্ষে অন্ধকাররূপ ভাব, 
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ইত্যাঙ্ি প্রকাশ করে। ইত্যাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ | সেই- 

রূপেই কৃৎঙ্গান্থভৃতিমন্ন স্বতঃ প্রকাশম্বূপ চৈতন্তমাক্ধ ব্রহ্ম তাহার" 
পূর্ণ শক্তির” নৈমিত্তিক বিক্ষেপজনিত অবিগ্ভাগতি প্রকারিত 
ভাব বিকারাদি যোগে, আমাদের মানসে “তিনি যাহ! নন সেইরিপ- 
ভাবের”, অর্থাৎ ভ্রান্তি করিত অসহানুভূতিক পবিবর্তভাবের» 

প্রকাশ করেন। কোনরূপ সাধন! দ্বার আমাদের তটস্থ ব৷ 

টব সংস্কারভূত জ্ঞানানুভূতির উতৎকবিত অবস্থাবিধানযোহগ, 

আমাদের মানসিক পপ্রতিষ্টন্ত” দুর করিতে পারিলে, আমর সেই 

শক্তির বিক্ষেপের প্রতিবিশ্বন রূপ এই “অবিগ্ভাভাব* হইতে 

মুক্তিলাভ করিয়া, সর্বত্র সহান্ভূতিগ্রস্ত হইতে পারি । ইহাই 
হইতেছে বেদানস্তের শিক্ষা! | ্ 

এখন বিজ্ঞানবাদাপি (বৌদ্ধনত ) নিরাস করিতে প্রবুস্ত 
হইতেছেন। বাহুল্য ভয়ে এ সমুদায়ের সমালোচনা! অতি সংক্ষেপ 
বিবৃত করিতেছি । 

বাহ সমুদায় পদার্থ ই প্রত্যক্ষ, ইহাই বৈভাধষিকের মত। 

বুদ্ধিবৈচিত্র্য হেতু পর্দার্থাদি অনুমেয়, ইহা সৌত্রাস্তিকের মত। 

অর্থশৃন্ত বিজ্ঞানই পরমার্থনৎ, বাহ পদার্থাদি স্বপ্রতুল্য ঃ ইহাই 

ষোগাচাবীর মত। সকলই শুন্য, ইহাই মাধ্যমিকের মত। সর্বত্রই 
ভাব পদার্থ (ঘটপটাদি ) ক্ষণিক, এইরূপে বাহা পদার্থাদির 

অস্তিত্ব বিবয়ে উহাদের সকলেরই একমত। 

ইনার মধ্যে উহ্বার॥ প্রথমে ভূতভোৌতিক ও চিত্তচৈত্তিক, 
ইত্যান্দিরূপে *সমুদ্বার়কে”* মোটের উপর ছইটা ভাগ করে। রূপ, 
বিজ্ঞান, বেদন।, সংজ্ঞ! ও সংস্কার এই পাঁচটা ০স্কন্ধ* ) এই সকলে 

ক্ষর, ন্সেহ, উঞ্ণ ও চলন, ইত্যাদি স্বভাব বিশিষ্ট পাখিবাদি চতুর্িধ 

পরহাণু এককালে পুঞীভূত হুইয়া, পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি 
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এই ভূত চতুষ্ট় হয়; অর্থাৎ উহাদের সহিত মিলিত হইয়া এই 
দূতচতুষটয়রূপে কার্ষে৷াৎপন্ন করে। সেই চতুষ্ট় আবার দেহেস্দরিয় 

বিষয়াদিরপ ভৌতিক বপিয়া কথিত হয়! ক্ুতরাং তৃত 

ভৌতিক এই দুইটী পরমাণু-পু্জ ব্যতিরেকে কিছুই নয়। পরমাণু 
হেতুক ভূতভৌতিকাত্মক বাহা সমুদায় রূপস্বন্ধ বলিক্র! কথিত। 
বিজ্ঞানাদি স্বন্ধচতুক্ধ হেতুক আস্তর সমুদায়ই আধ্যাত্মিক বা চিত্ব- 
চৈত্তিক--তন্মধো অহংজ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান সন্তান (আলয় অর্থাৎ 

লয় পর্যন্ত, যে বিজ্ঞান প্রবাহ ) ইস্থাই বিজ্ঞান স্বন্ধ, ইহাকেই 

কর্তা ও ভোক্তা বলে, ইনিই “আত্মা”। স্ুখবেদন! ও ছুঃথবেদনা 

ইত্যাদিরূপ প্রত্যয় বেদনাস্বন্ধ । মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট 

বস্ত্র বিষয়ক ষে সবিকল্পক প্রত্যয়, ইহাই সংজ্ঞান্কন্ধ ; এবং রাগ, 

£্ষ, মোহ, ধর্ম, অধর্প ইত্যাদিরূপ চৈতদিক বা চিত্তের ধরব 

সংস্কারস্বন্ধ বলিয়। অভিহিত 

প্রথম ব্পস্কন্ধ ভিন্ন অপর চারিটি স্বন্ধ চিত্ত-চৈত্তিক বলিয়! 

অভিন্থিত। তন্মধ্যে বিজ্ঞানস্বন্ধ চিত্ত বা আত্মা এবং অপর 

গুলিচৈত্তা বলিয়া কথিত। উহারা সর্বব্যবহারাম্পদত্ব হেতু 
অন্তরে সংহত, এইজন্য ভাস্তর বা আধ্যাত্মিক সমুদ্াক্সই চতুস্বন্থীরূপ | 
এইরূপে ভূতভৌতিক ও চিন্তটৈত্বিক এই দ্বিবিধ সমুদরায়-রূপ 
হইতেছে নিথিল জগৎ। ইহা ব্যতীত আকাশআদি অন্ত 

ফাহ! কিছু, সব অবস্তভৃত। 

এখন সংশয় এই যে, বৈভাধষিকাদির এই স্সমুদায়দবয়” 
করনা-রূপ সিদ্ধান্ত-বিষয়, যন্ধারা তাহারা ব্যবহারোপপত্তির 

সিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহ! প্রমাণমূল না ভ্রমমূল। তাই, 

ঈশ্বর ভিন্ন বাহ বস্তর অন্তিত্বাদী বৌদ্ধ-বিশেষ-সম্মত.. পরমাণুদের 
ও শব স্পর্শাদির থারা জগৎ-উৎপত্তি-বাদ খণ্ডন করিতেছেন। 

সমুদায় উভয় 

হেতুকেংপি 
তদ 

প্রাপ্তিঃ ৪১৮৫ 
পরমাণুদের 
স্বতঃ ও পরতঃ 
সংঘাত 
কারণের 

অতাব হেতু, 
চতুর্ব্বিধ 
অণুহেতুক ও 
ভূত-ভৌতিক- 
সংহতি-রূপ 
সমুদায় 



এবং রাপবেদন! 

বিজ্ঞান সংজা 
সংস্কার হেতুক 
পথ্ক্কদ্কী রূপ 
ভূত ভৌতিক 
ও আতর 

সমুদয়, 
এতভুভয় 
হেতুক 
"সমুদয়" 

অসিদ্ধ হয়; 
অর্থাৎ ইহাদের 

সংঘাতরপ 
জগৎউৎপত্তি 
অসিদ্ধ হয়। 

ইতরেতর 
প্রতায়তাদি- 

তিচেম্লোৎপত্তি 
মাত্র নিমিত- 
তাত 1১৪। 

অবিচ্টা সংস্কার 
বিজ্ঞানাদির, 
স্থির চেতনের 

অসতায়ও, 

ইতয়েতর বা! 
পরম্পন্ের 

ফারণত্ব সম্ভব 

হওয়ার, উভয় 
ছেতুক 

“সমূদায়” বা 
' সংঘাত ছার! 

জগছহৎপত্তি 
হইতে পারে, 

২৪৬ বেদান্ত তত্ব। 

সর্বাস্তিত্ববাদিগণ যে, উভয় হেতুক, অর্থাৎ পরমাণুহেতুক 

বাহ্ সমুদায় ও চতুস্বন্ধীহেতুক আত্তর সমুদ্রায়, ইহাদের উভয়ের 
'ঘাত হেতুক উভয়বিধ সমুদায়রূপ জগছুৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, 

ইহা অসিদ্ধ। কেননা পরমাণুদের অচেতনত্বহেতু, সমুদারিবস্তর 
( সংঘাতজনক বস্তর ) অবস্তত্ব বা অচেনত্ব হেতু, এবং অন্ধ স্থির 

চেতন সংহস্তার (যে মিলিত করায় তাহার ) অভাবহেতু, সংঘাত 

উৎপন্ন হইতে পারে না। পরমাণুদের শ্বতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব 

শ্বীকারেও ইহার সাতত্য (নৈরন্তর্ধ্য) প্রসঙ্গ হুইয়! পড়ে; 
সুতরাং উত্ত কল্পনা অযুক্ত। উহাদের ভাব ক্ষণিকত্ব শ্বীকার 

হেতুই স্থির চেতনাভাব প্রস্গ হয়। "আলয় বিজ্ঞান প্রবাহ প্রতি 

বিজ্ঞান হইতে পৃথক কি না৷ তাহাও নিরূপিত হয় না) আবার 

ক্ষণিকত্ব হেতু সেই “বিজ্ঞানে” প্রবৃত্তিও অযুক্ত হয়। স্তর, 

“আত্মার” প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। ইত্যাদি কারণে *সমুদায়” বা 

ংঘাঁত অনিদ্ধ। 

আবার তাহাদের সিদ্ধান্তে অবিষ্ঠাসংস্কার-বিজ্ঞানাদি অর্থাদির 

ঘাতের পরম্পরহেতু-ফলভাব-প্রাপ্তিবূপে স্বীকৃত হইয়াছে ; 
এবং তাহ! সর্ববাদি সম্মত। পরস্পর ঘটিযস্ত্রবৎ নিজ নিজ স্বরূপে 

নিরস্তর আবর্তমান সেই সকলে, অর্থের ক্ষণিকত্ব সত্বেও, সংঘাত 

অর্থঘবারাই আক্ষিগ হয় ; অর্থাৎ অবিচ্ভাদির নিরন্তর ক্রিয়া আবর্তন 

হেতু-_ক্ষণিকত্ব বিশিষ্ট অর্থাদির “সংঘাত-হেতু ফলভাব*-স্বীকারে 
দোষ ঘটিলেও--মতত আবর্তমান অবিস্াদির তাহা! ঘটে ন1। 

এইরূপ সংঘাত ব্যতিরেকে অবিস্ার্দির অপিদ্ধি হয়; কেননা 

আধার ব্যতিরেকে আধেয়ের স্থিতি সম্ভব হয় না। এইরূপে 

অবিগ্বাদির পর পর নিমিত্বত্ব ঝ কারণত্ব সম্ভব হর। 

এন্কলে প্রশ্ন এই যে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আত্মার ক্ষণিকত্ব শ্বীকার 
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হেতু, সতত আবর্তমান অবিস্তার্দির কিরপে সম্ভব হয়? এবং 

রীগঘেষাদি বা! কিরূপে উৎপক্ন হয়? ইহার উত্তর এই যে, ক্ষণিক 

ভাবাদিতে স্থিরত্বাদি ত্রান্তিই হইতেছে “অবিদ্তা*। ইহার ছার। 
রাগ ত্বেষাদি *সংস্কার” উৎপন্ন হয়। সেই সংস্কার দ্বার অবিস্ত- 

গর্ভজাত আগ্ঘকলই হইতেছে শবিভঞ্ঞান* ; সেই বিজ্ঞান হইতেই 

শরীর-সমুদাগ্সের হেতু-ভূত পৃথিব্যাদি চতুষ্টর় “নাম'” উৎপত্তি হয়। 
নামের আশ্রয় হেতু পৃথিব্যাদি চতুষ্ট্র নাম বলিয়াই কথিত। 

সেই নাম দ্বার! শুরু কষ্কাদিবূপ শরীরের উৎপত্তি। রূপের আশ্রয় 

হেতু শরীরই “রূপ” বলিয়! কণিত) গর্ভভূত শরীরের কলন 
বুদ্দাদি অবস্থা নামন্ূপ শন্দার্থ। সেই রূপ হইতেই ফষড়ায়তন 

ইন্দরিয়বৃন্দের উৎপত্তি। পুধিব্যাদি চতুষ্য় শরীর বিজ্ঞান 'ও ধাতু 
খ্ুঁই ছয়টা সেই ইন্ডিয় বৃন্দের আরতন-শ্বরূপ। সেই মড়াতন 

স্বরূপ ইন্দ্রিয় বুন্দদধারা নামরূপ ও ইন্দ্িয়াদ্ির পরম্পর সন্বন্ধরূপ 
“স্পর্শ” উৎপন হয়? সেই স্পর্শ হইতেই সুখাদি বেদন। উৎপন্ন 

হয়। তাহার পর পুনরায় অবিদ্যার্দি পরম্পর, পূর্বোক্ত রীতি 
অন্ুনারে, উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরস্পরমূলিকা অনাদি 

অন্তোন্ঠ মূলা এই অবিস্তাদদিক! চক্রপরিবৃত্তি তৃতভৌতিক সংঘাত 

ছাড় সম্ভব হয় না। এস্থলে সেই সংঘাত অর্থাক্ষিপ্ত, অর্থাৎ 

ইহা সেই অর্থত্বারা আপনা আপনিই ঘট! পড়ে, এইরপই 
বুঝা যায়। 

এই মতের নিরাসার্থে কহিতেছেন, অবিগ্ঠার্দর পরস্পর 

হেতুত্ববশতঃ প্রাপ্ত সংঘাত ক্রমে উৎপত্তি, ইহ! যাহা বল! হইয়াছে 

তাহা ঠিক নছে। কেনন! তাহাদের পূর্ব পূর্ব ভাব উত্তরোত্তর 

“উৎপত্তি মাত্রের” প্রতিনিনিত্ত স্বীকৃত হইলেও, সংঘাতের” নিমিত্ত 

ইইতে পারে না। অর্থাৎ অবিষ্তাদির পূর্ব পূর্ব গাব উত্তরোত্তর 

ঘদি ইহ! বল 
তাহা ঠিক 
নছে ; কেনন! 

ইহাদের 
উৎপত্তিতেই 
কেবল 
নিমিত্ৃত্ব 
সম্ভব হয়, 

হয়না । 



২৪৮ ব্দোন্ত তত্ব । 

 উৎপত্ভিমাত্রের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, কিন্তু সংঘাত ঘটানের 

জন্য স্থির চেতন রূপ (চিৎশক্কিমান ) কোন নিমিত্ত কারণ স্বীকৃত 

ন1 হওয়ায়, সে সংঘাত ঘটিতে পারে না। আবার কারথ-ম্বরূপ 

বিজ্ঞান-গ্রবাহ ঘটিত অভিমানাত্মক কার্ধ্যরূপ অহংজ্ঞান বিশিষ্ট 

“জ্ঞান সম্তান” আত্মার অভিমানভূত ভোগের নিমিত্বই যে সংঘাত 

ইহাই তাহাদের মত। কিন্তু ক্ষণিকাত্রাদিতে স্থির চেতনরূপ 

চিৎশক্তির অভাব বশতঃ অভিমানাত্মক ভোগের সম্ভব হয় ন। 

আরও কথ! এই যে, স্থির চেতনরূপ চিৎশক্তিমান হেতুর অন্বীকারে 

ভোগজনক ধর্মাধর্মাদির বিজ্ঞান প্রবাহ কর্তৃক অনম্পাদন স্বীকৃত 

গইয়াছে ; এস্থলে পজ্ঞান-সম্তান” আত্মাঘারাও সে ধর্মাদি 

সম্পাদিত হইতে পার্রে না। জ্ঞান-সন্তানের নিত্যত্ব শ্বীকার 

করিলে, তাহাদের সর্বক্ষণিকত্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়) ক্ষণিকত্ব, 

স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দেষ ঘটে। যদি বল যে সংসার 

অনাদি; এই জন্তই সংঘাতাদির পরস্পরের পরপর ভাবে কারণত্ব 

উত্তরোৎ সম্তব হয়। ইহাও ঠিক নহে) কেনন। পূর্ব সংঘাত ও পর 

পূর্ব নিরে। সংঘাত উভয় তুল্য কিনা তার কোন পনিয়ম* নাই। নিয়ম 

ধাৎ।২০। ত্বীকার করিলে, স্থষ্টি বৈচিত্র্য ঝ| জীবাদির বিভিন্ন যোনি প্রাপ্তি 

পরপর অসঙ্গত হয়; এবং নিয়ম হ্বীকার না করিলে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
সক্ষোরাদিরূপ 
ার্্যাদি পূর্ব হয়। অতএব অবিগ্তা্দির সংঘাত সিদ্ধ নহে। 

ূরব্ব অবিষ্যা- সম্প্রতি পঅবিষ্ার” পর পর হেতুত্ব বাদে দোষ দেখাইতেছেন। 
কাপ কারণাদির ক্ষণভঙ্গ বা্দিগণ মনে করেন, উত্তর ক্ষণবর্থী কার্ষ্যোৎপন্ন হইলে 
নাশে উৎপন্ন 
হয় বলি. পূর্বাক্ষণবর্তী কারণ নষ্ট হয়। এইরূপ স্বীকার করিলেও 

এ অবিস্তাদির পরস্পরের হেতু ফলভাব ( কারণ কাধ্যভাৰ ) স্থাপন 

ভাহাদের  করাবায় না। কেননা “অভাবান্িত” পূর্বঙ্ষণ বন্ত উত্তরক্ষণের 

মত অযুক্ত। উৎপাদক হইতে পারে না। পূর্বক্ষণের “ভাবাবন্থ'” হইসে: 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

পরক্ষণের উৎপত্তি, এক্প বলিলে কারণের কাধ্যান্ুস্থাতত। সিদ্ধ হয় 

বলি, তাহাদের ক্ষণিকত্ববাণদ তঙ্গ হয়। অতএব তাহাদের 

মত অধুক্ত। 

নানুপমর্দ্ প্রা ছুর্ভাবাং” ইত্যাদি সুত্রে বৈভাঁষিক ও পৌত্রাস্ত্রিক- 
গণ অসৎহুইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করে। সেই মতের 

থগ্ডনার্থে কহিতেছেন, অসৎ উপাদানে যদি কাধ্যোৎপন্ন হয়, তাহ! 

হইলে স্বন্ধ হেতুক, অর্থাৎ ভূত ভৌতিকাদি উপাদান হেতুক, সমুদয় 
উৎপত্তি এই যে তাহাদের প্রতিজ্ঞা, “চতুর্বরধান হেতুন্ প্রতীত্য- 
চিত্তচৈত্ত্যা/ উৎপদন্তে”, তাহার ভঙ্গ হয়। কেননা, তাহ। হইলে 

বীজের নষ্টত্ব হেতু তাহার উপাদানের অসন্রপত্ব হইয়৷ পড়ে 

ইহাতে সকল সময়েই, সকল দেশেই, অসতের সৌলভাহেতু সকল 
কার্ধুই সকল সমর সকলদেশে উৎপন্ন কেন হইবে না; আর 

উৎপন্ন কার্য মাত্রই হেতুর অসনভ্তাবশতঃ অপনিরূপাখ্য, 

অর্থাৎ মিথ্যান্বরূপ, কেন হইবে না? আবার অন্থায়, যদি 

উপাদান হইতেই কার্যোতপত্তি স্বীকার কর। যায়, তাহা! হইলে 

কাধ্য কারণের যুগপৎ অবস্থিতি রূপ প্রতিজ্ঞা স্বীকৃত হয়, সুতরাং 

তাহাদের ক্ষণিকত্ববাদরূপ প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হয়। 

আবার কাহারও কাহারও মতে ঘটাদির নিরন্বপন, অর্থাৎ 

নিরবশেষ, বিনাশ স্বীকৃত হয়; তাহাই নিরাস করিতেছেন। 

ভাব সমুহের, অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থ সমূহের, বুদ্ধি পৃর্র্বক ধ্বংসই 

হইতেছে প্প্রতিসংখ্যানিরোধ” ) অর্থাৎ সংশ্বরূপে বর্তমান ঘট 

আমার যে.বুদ্ধি হেতু অসৎ-স্বরূপে অবর্তমান হইতেছে, এইরূপ 

লক্ষণ বিশিষ্ট যে “সংখ্যা” বা বুদ্ধি তাহারই নাম হইতেছে, 

“প্রতিসংখ্য” এবং তর্দারা যে নাশ সম্পাদিত হয় তাহারই 

নামগইইতেছে প্প্রতিসংখ্যা। নিরোধ। ইহারই বিলক্ষণ, অর্থাৎ 

২৪৪৯ 

গ্রতিজ্ঞোপ- 
রোধোযৌগা- 
পচামন্যথাব। 
(২১ 

কারণাভাবে 

কার্যোৎপত্তি 

বা কার্ধা- 
কারণের যুগ- 
পৎ অবস্থিতি 
স্বীকার করিলে 

“গ্রতিজ্ঞা- 
হানি” দোষ 
হয়। 

প্রতি সংখ্যাই- 
প্রতিদংখ্য!- 
নিরোধা প্রাপ্তি- 
রবিচ্ছেদ্দাৎ 
॥২২। 

কায কারণ- 

রূপ “বিজ্ঞান 

প্রবান্থের” 
(সম্তান-সন্ত নীর, 



অবিচ্ছেদ স্বীকৃত 
হওয়ায় বিজ্ঞান 
সম্ভানেরনিত্যত্ব 
হেতু, এবং 
সম্ভ।নিদেরও 
বিনাশ করার 
অশক্যতা বশত: 

সৌগতদের 

অভিহিত নিরো- 
ধের অভাবে, 
*নিরোধেরও* 
অসন্তবসিদ্ধ ন! 
হওয়া হেতু, 

প্রতিনংঘ!- 
অপ্রতিসংখ্য। 
নিরোধ সঙ্গত 
হইতে পারে 
শা। 

২৫৩ বে্দাস্ত তত্ব । 

এইরূপ বুদ্ধির অস্তিত্ব না থাক] হেতু যে ধ্বংস বা! অপত্তা, তাহাই 
হইতেছে প্অগ্রতিসংখ্যানিরোধ”্।  আবরণাঁভাবের নাম 
হইতেছে "আকাশ”। এই তিন নিরূপাখ্য, অর্থাৎ শূন্য বা 
অবস্তভূত। ইহা ভিন্ন অন্ত সকল ক্ষণিক। এইরূপে তাহাদের 
মতে এই নিরোধদ্বয় ও আকাশ ইহার! ভিন্ন অন্ত যাহা কিছু, 

অর্থাৎ পরমাণু পৃথিবী যাহা কিছু, সবই বুদ্ধি গম্য সংস্কারাপেক্ষ 

ক্ষণিকমাত্র । 

তাহাদের এই নিরোধদ্বয়ের খগ্ুনার্থে ইহাই বল! যায় যে, 

যখন তাহাদের মতে বিজ্ঞান প্রবাহের বিচ্ছেদ নাই তখন 'প্রতি- 

সংখ]ানিরোধ কাহার হইবে? সন্তান ও সন্তানী পদার্থ সকল 

বিজ্ঞান প্রবাহ মধ্যে কার্ধ্য কারণ রূপে অনুভূত বা বুদ্ধিগম্য হয়,. 
সুতরাং “প্রবাহের” অবিচ্ছেদে জ্ঞান সন্তানের নিরোধ বা অভাব 

অসঙগত। আবার কোন পদার্থের প্নিরম্বয়* বিনাশ নাই? 

কেননা সতের বিচ্ছেদে বা নিরবশেষ বিনাশ কখনই ঘটে ন। 

দ্রব্যা্দির উৎপত্তি ও বিনাশ সতেরই ব্যাবহারিক "ভাব বিকারাত্মক* 

অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা উপাধি ভেদ মাত্র। অবস্থাদির আশ্রয় 

স্বরূপ “দ্রব্য” একই থাকে । প্রকাশরূপ দ্বীপের নির্বাণ যে 

নিরবশেষ বিনাশরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাও বাস্তবিক নাশ 

নহে) কেননা দীপও অবস্থাস্তরযুক্ত হইয়া! অতি স্ৃল্সস্বক্ধপ তেজো- 

রূপ ভূতে বিলীন হয়; এবং সে জন্ঠ আমাদের বুদ্ধি গ্রাহা হয় না। 
যদ্দি সংপদার্থের নিরবশেষ বিনাশ সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে অর্থের 
ক্ষণিকত্ব বশতঃ, ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব নিরূপাখ্য বা অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ 
উপলব্ধির অযোগ্য হইত, এবং তুমি আমিও ক্ষণে ক্ষণে নিরপাখ্য 
বা অভাবগ্রন্ত হইতাম। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ তাহ! দুই হয় না 
অতএব পদার্থের নিরোধ নাই; সুতরাং তাহাদের মত সিদ্ধ নর্থে। 
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আবার অর্থের ক্ষণিকত্ব স্বীকার না করিলে ইহাতে প্রতিজ্ঞা 

বঙ্গ ঠোষ হয়। 
বর্তমান কালের পদার্থ বিজ্ঞান মতেও বস্তর নিরবশেষ নাশ 

অসিদ্ধ। 

তাহাদের অভিমত মুক্তিথগুন করিতেছেন। 

সৌগত মতে সংসার হেতু অবিষ্কাদির নিরোধই ( বিনাঁশই ) 
মোক্ষ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, সেই নিরোধ তত্বচ্ঞান হইতেই হয়, 

অথব৷ শ্বয়ংই হয়? আস্ভ হইতে পারে না) কেননা! তাহা! হইলে 

নিহেতুক বিনাশ শ্বীকারের (পুর্ব কথিত “অপ্রতি সংখা! 

নিরোধের”, অর্থাৎ যে নিরোধ বুদ্ধিপুর্বক হয় ন! তাহারই, বা 

সমুধায় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণ বিনাশী এই প্রতিজ্ঞার ) বৈয়র্থ্য ঘটে। 

আবার অপরও হইতে পারেনা; কেননা তাহ! হইলে অবিধা 
নিরোধ হেতু সাধনাদির জন্য যে তাহারা উপদেশ করিয়াছেন 

ইহাও নিরর্৫থক হয়। স্থতরাং উভয় 'প্রকারেই বিচারের অবোগাত। 

হেতু তাহাদের মত অধুক্ত । 

এখন আকাশের নিরূপাখ্যত্ব বা অবস্তভৃতত্ব নিরাস করিভেছেন। 

আকাশে যে নিরূপাখ্যতা তাহাদের অভিমত, তাহ! অসম্ভব ঃ 

কেননা ইহা অদত্ব নহে? পৃথিবী প্রতি অন্তান্ত ভাব পদার্থ 

হইতে ইহার কোন বিশেষ নাই | নিরোধ যেমন কারণে লয় মাত্র; 

অবস্তভৃত *অভাব* নহে, আকাশও সেইরূপ ভাব পদার্থ, অবস্তভৃত 

“অভাব নহে। “আকাশে পাধী উড়িতেছে* এই প্রতীতি 

হারাই তাহাতেও পৃথিবী প্রভৃতিবৎ ভাব বূপত্বের, অর্থাৎ ভাব 

সপ্তার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয়। যেমন গন্ধাদিগুণ সমূহ পৃথিবা প্রভৃতি 

বন্তর আশ্রয়ত্বে উপলব্ধ হয়; সেইরূপ শবগুণ বায়ুর্ূপ আকাশের 

এবং” আলোতাঁপ ইত্যাদির গুণপমূহ ইথাররূপ আকাশের 

২৫১ 

উভয়থা চ 
দোষাৎ॥২৩। 
প্রতি সংখ্যা 
নিরোধ ও 
অপ্রতিসংখ্যা 
নিরোধ উভয় 
প্রকার 

নিরোধেই 
দোবাপত্তি হয়, 
অতএব সৌগত 
মত অযুক্ত । 

আকাশেচাবি- 
শেমাৎ ৫২৪| 

আক [শেও 

নিরোধ উপপন্ন 

হল না, অর্থাৎ 
প্রতিনংখা। 
নিরোধাদির 
গ্কায় আকাশ" 

নিরোধও 

অসমঞ্রস ; 
কেননা (নাশ 

কারণে লঙ এই 
রূপে) নিরোধের 



২৫২ বেদান্ত তত্ব। 

স্তায় আকাশের আশ্রয়ত্বে উপলব্ধ হয়। বস্ততঃ আমাদের চিৎশক্তির প্রয়োগ 

রি উপপরন নিমিত্তই বস্ত উপলব্ধ হয়? কিন্তু সেই চিৎশক্তির সেই প্ররোগ 

নিমিত্ত প্গ্রবাহের” ক্রিয়াধাররূপ-বস্তসত্তা* অবশ্তই চাই $ নচেৎ 
বস্তশক্তি অভাবের মধ্য দিয়া লাফা ইয়া! চলিতে পারেন| ! সুতরাং 

আকাশরূপ নিরবচ্ছিন্ন “বস্ত সত্তার” মধ্য দিয়াই এ পক্ষী উপশলন্ধ 

হয়। আবার এই বস্তুসত্তা “চিং-শক্তিমান” চৈতন্ত ছাড়া আর 

কিছুই হইতে পারেনা । কেননা ইহা চৈতন্ত ভিন্ন “অন্ত” বস্ত 

হইলে ইহা! অবশ্ঠই প্জড়* হইবে; এবং ইহা! আমাদের বেদান্ত 

মতানুযায়ী “সর্বানু প্রবিষ্ট” চৈতন্তের প্উপাধি* হইবেনা। 
তাহা হুইলে অগ্রিশক্তি বা তাপশক্তি যেমন অন্ত বস্ত জালাইয়! 

উঠায়, সেইরূপে আমাদের চিৎশক্তির প্রয়োগ রূপ উপলব্ধি 

মাত্র হইতেই জগতের যে কোন জড় বস্ত, অথব! মরা দ্দীব, , 

চৈতন্তোজ্জলিত কেন হইবে ন? চৈতন্তের অস্তিত্ব হেতু জগতের 

সকল বস্তই চৈতন্তোজ্জলিত কেন থাকিবেন। ? তাহ! হইলে 

"আচেতন* বলিয়া! কিছুই থাকিত না। কিন্তু বস্ততঃ তাহ! নহে; 

কেনন৷ প্জড়ত্ব*« চেতনের উপাধি মাত্র। যদি বল যে উপলবি 

অন্যবস্ত শক্তি বার! চালিত হয়, ইহ! ঠিক নহে। কেনন! চেতন ছাড়া 

অন্য বস্তর "আতিবাহিকত্ব* তর্থাৎ বহনেয় ক্ষমতা থাকিতে পারেন! । 

স্থতরাং আকাশ অবস্ত নছে, এবং উহ! আমাদের চিৎশক্তিভূত 

উপলব্িরই প্রকরণ মাত্র; শূন্তত্বরূপ আবরণাতাব নহে। অতএব 

“আত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ৮” এই শ্রুতিবাকা ঞ্রুব সত্য। আবার 

তাহারাও "“বাযু আকাশাশ্রিত” বলিয়া আকাশের বস্তত্বই স্বীকার 

করিয়াছেন। অতএব সৌগত মতে দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশ 
যে অবস্তভৃত এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। আমাদের অনুভূতি সাপেক্ষ + 

কোন বাহ বস্তর অভাবে, ক্ষোদাক্ষমত্ব হেতু, অর্থাৎ আমাদের 



শট 

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৫৩ 

'অন্ুভূতির বিচারের অসমর্থতা হেতু, আধার উপলবিন্ধপ 

আকাশের শৃন্তত্ব রূপে বিস্তার প্রতীতি হয়) অনুভূতির অভাব 

হেতু নছে। অতএব আকাশ তাহাদের মতানুষায়ী অবস্তসৃত 
*প্রাগভাবাদিত্র়” (প্রাক অভাব, প্রধাস্ত অভাব, অত্যন্ত 

অভাব ) নহে। 

যদি বল, যে স্থানে আবরণাভাব সেই স্থানই "আকাশ"; তাহা! 

হইলে আকাশকে বস্তভৃতরূপেই স্বীকার করা হয়; কেননা! তাহা 

হইলে "আবরণাভাব* এই গ্জণযুক্ত বিশেষণ দ্বারা তাহাকে 

বিশেধিত করা হয়। অতএব আকাশ অবস্ত নহে। 

এখন ভাবের বা বস্তুর ক্ষণিকত্ব বাদ নিরাস করিতেছেন। 

পূর্বানথভৃত বস্তবিষয়! যে স্বৃতি তাহাই হইতেছে "অনুন্বতি” 
বাহার অপর নাম প্প্রত্যতিজ্ঞ”। অর্থাৎ "গ্থানুভবমুলকণ জ্ঞানের 

" ক্রিক্টীরূপ প্রবর্তন জনিত স্মৃতির, ইহার ক্রিয়ানু্িত জাতসংস্কার 
মূলক বিজ্ঞান ঝ| বুদ্ধি হইতে অন্ুজায় মান-শ্বৃতিরূপ প্রতিবিঘ্বন 

স্বরূপ ষে প্রত্যভিজ্ঞা, ইহাকেই “অনুন্বতি” বলে। বস্তমাত্রেই 

এসেই এই বস্তু” এইরূপ পূর্বানুভৃতরূপে অনুসদ্ধিত হইয়! থাকে । 
এজন্য ভাবের ক্ষণিকত্ব হয়না । একের অনুভব অন্তে স্বরণ করিতে 

পারেনা । “দর্শন”, “অনুশ্মরণ” ক্রিয়ার কর্তা যে এক তদ্বিষয়ে 

প্প্রেতাক্ষ* ও প্প্রত্যভিজ্ঞ” প্রমাণ। যখন দর্শন ও ম্মরণের 

এক নম্বন্ধ প্রতীত হয় তখন ক্ষণিকত্ব বাদ অধুক্ত। বদি বলে, 

“সেই এই গঙ্গানদী*, “সেই এই দীপার্চি" ইত্যার্দির স্তায় অনুম্থতি 

সারৃশ্ত নিরন্ধনা মাত্র, বস্তর বা! ভাবের এঁক্য নিবন্ধন! নছে; 
এ কথা ঠিক নহে। কেনন! সাদৃষ্ত গৃহীতানন একটা স্থায়ীভাবের 

অভাবে এররূপ ' সাদৃষ্ঠানুসন্ধান সম্ভব হইতে পারেনা । কারণ 
এই যে, পরবর্তী মানপিক হ্য্টির সহিতই পূর্বাহতবের লাদৃশ্ত 

অনুশ্বতেশ্।২৫? 

অনুশ্বতি, 
অর্থাৎ 
অনুষ্ভবান 
জারষান শ্বতি, 

ও ইহার কর্তীর 
স্বাস্থ ভব সম্মতি 
উভয়ের একাধি 
করণত্ব হেতু, 
সৌগত মত 
(ভাবক্ষণিকত্ব) 
অবুক্ত ॥ 



৫৪ বেদান্ত তত্ব । 

গৃহীত হয়? কিন্তু মানসিক সৃষ্টি বা উপলব্ধি “অভাব” হুইতে - 
সম্ভবিত হয় না, ইহ! পূর্ব্ব কুজ্রে বুঝ! গিয়াছে; সুতরাং স্মৃতি ও" 
অনুস্থতি একই রূপ স্থায়িভাবভূত “বস্তজাত'” অবশ্যই হইবে। 
অতএব স্থতি ও অনুস্থতি এই উভয়ের বস্তশ্বরূপত্বরূপ ত্রক্যই 

হইতেছে নিয়ামক $ অর্থাৎ একমাত্র “নিত্যোপলব্িরূপ” বস্তত্বই 
পুর্ব্বান্ছভবের সংস্কারভূত প্রতিক্রিয়াক্মক অন্ুসন্ধিযুক্ত কার্যযমাত্র 
*“অনুস্থতির” প্রকাশক । 

আবার সৌগত সিদ্ধান্ত এইযে, “বিজ্ঞান প্রবাহ* হইতে 

জন্মাবধি মরণ পর্য্যস্ত অসংখ্য কর্ভারূপ যে সমুদার “জ্ঞান সম্তানের* 

উৎপত্তি তাহার! সকলে বিভিন্ন হইলেও “সাদৃশ্য ও অবিচ্ছেদে* 

উতপর হওয়া বশতঃ “এক” বৰলিয়াই প্রতীত হয়। ইহার উত্তর 

এইযে, এইরূপ সম্তানৈক্যকে নিয়ামক শ্বীকার করিলে ইহা 8 

সম্তান স্বরূপে স্থিরাত্মা হইয়া! পড়ে । তাহ হইলে, একমাত্র এধতৃতব- |] 
রূপ জ্ঞানের প্রবর্তনের পূর্বোত্তরভাবের সাদৃশ্তের গ্রাহক-ন্বরূপে 

"ক্ষণদ্বয়াবস্থান” স্বীকার করিলে, তাহাদের ক্ষণিকত্ববাদ নষ্ট হয়। 

স্বৃতিতে বা অনুভবে ”“সেই* ও *এই* এই ছুই শব্ঘারা বিভিন্ন 
পদার্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু অনুস্থতিতে অভেদ স্থলেই "তাহার 
সদৃশ যে ইহা” এইরূপ বোধ জন্মে। কেননা বাহ্বোপলব্ধিতে 

পরম” হইতে পারে, কিস্তু উপলব্ধ বিষয়ের “অন্স্থতিতে* কোন 

ভ্রম বা সন্দেহ নাই। আবার স্থিরাত্মার অস্বীকারে অনুস্থতি সম্ভব 

হয় না; কেননা অঙ্ছম্থৃতিও এককবপ স্য্টি, কিন্তু অভাবদ্ার! 

কোন সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না, ইহা! পূর্ববে বুঝ! গিয়াছে ১ 
স্থতরাং স্থায়িভাবরূপ স্থিরাত্মা স্বীকার না করিলে অন্ুস্থতির সম্ভাব্য 
প্রমাণ কর! বার না । অভ এব বস্তর ক্ষণিকত্ব পিদ্ধ নছে। 

এই সুত্র হইতে বুঝা গেল যে, অনুস্থতি স্বপ্রন্ষ্টি প্রহৃত্কিও 



ভ্বিতীয় অধ্যায় । ২৫৫ 

পখ্ভাবশ হইতে পারে না। ইহারা প্বাধিত” বা মিথ্যা! হইলেও 

ইঞ্ডাদের কারণরূপ "বস্তত্ব” সত্য। আমাদের *উপলব্ধিই” ষে 

যে কোনরূপ স্িষ্টির কারণন্ূপ সত্তাব, ইহা এখানে সিদ্ধ হুয়। 

জাগ্রৎ জগতশ্যটিও স্বাপ্রিকী বা প্রদে্ণেতনকালীন স্ষ্টির মত) 

অবাধিতরূপে দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক বাধিত বা মায়িক। 

*সন্ধ্যে স্ষ্টিরাহহি'* € তরঙ্গ ক্ুত্র ১২৩)। ভাবার্থ এই, 

আমর স্ৃুগ্ত অবস্থার সঙ্কলবিরহিতরূপে চৈতন্ত মাত্রোজ্জলিত- 

স্বব্ধপে থাঁকিলেও, আমাদের সেই অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ নিত্যবস্ত- 

রূপ চৈতন্ত সত্তার সান্িধ্যমাত্র হেতুই, তাহার ব্যাবহারিক 

আভাসাদিরূপ স্থাপ্রিকী সংকল্লাত্মিকা, অর্থাৎ মিথ্যাভূতা, স্যষ্টির 

সম্ভব হয় ; এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির অতীত নিগুপ বিশুদ্ধ চিৎমাত্র 

পরমাত্মার কেবল চিৎ্প্রবর্তকরূপ সর্ব সাক্ষিন্বরূপ সান্নিধ্য মাত্র 

হেতুই, তাহার ব্যাবহারিক আভাসাদিনূপ মিথ্য!ভূত সংকল্লাত্মক 

বিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব হয়। সেইন্বাপ্রিকী ্ষ্টিকি? তাই বলিয়াছেন, 

“মায়ামাত্রস্তকাতশযেনাভিব্যক্তস্থরূপত্বাৎ* (ব্রন্গহ্ত্র ৩২৩ )। 

ভাবার্থ এই, এই ববপ্রশ্যঙি মায়া মাত্র; অর্থাৎ অসত্য । কেনন। 

এ স্যষ্টি পরমাত্মার সমগ্র স্বরূপের, অর্থাৎ পারমার্থিক স্বর্ূপের, 

মাত্সিক অভিব্যক্তি হেতুই সম্ভব হয়। তিনি চতন্তমাত্র পরমার্থ 

স্বরূপে অবস্থান করেন; এবং তাহারই বিক্ষেপশক্তিবূপিণী 

মাক্লাই সন্রগ্র স্বরূপ দ্বার!, অর্থাৎ পরনার্থবস্তধর্মহারা, (জাগ্রত 

সৃষ্টির মতই ) দেশ কাল নিমিভাদির (31808, 61079 500. 

095088105 ) বাধ-বাহিত্য যোগে অভিব্যক্ত হইয়া অবাধিতভাবে 

স্যপ্রিরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্ত দেশ কাল নিমিত্তা্দির বাধ- 
রাহিত্য দ্বার! পরমার্থতঃ জাগ্রত উপলব্ধিরূপ সত্যবস্তরই উপলব্ধি ব৷ 

দশক হইয়া! থাকে তবে স্বাপ্রিকী উপলদ্ধি অবাধিতরূপে প্রতীয়মান 



২৫৬ ব্দোস্ত তত্ব । 

হইলেও রাধিত কিনূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, 
জীব মায়াশ্রিতভাবে আবিদ্তক “অভিমান” গ্রস্ত হইলে, জাগ্রতক্ছপে 

দেশ কাল নিমিত্তাদির-সাপেক্ষ হয়। তখন তাহার *“ব্যাবহারিক* 

অবাধিত উপলব্ধি ব! সত্য বস্তুর দর্শন হস । নুবুক্তিতে জীবের 

বুদ্ধিবৃত্তি সমুহ মূল অবিদ্যাতে্বিলীন থাকিল্া অবিদ্যা সহ আত্মার 

বিশ্রাম লাভ করিতে থাকায়, জীব সংকলন বিরহিত থাকে; 

সুতরাং তথন তাহার “অভিমান* থাকে না, তজ্জন্ত স্বাপ্রিক' 
স্থষ্টি জাগ্রতাভিমানানুযান্বী দেশ কাল নিমিস্তের সাপেক্ষ হয় ন।॥ 

সেইজন্ঠই স্বাপ্রিকী স্ষ্টি বা “উপলব্ধি” বাধিত অর্থাৎ মিথা। বা 

মাক্সিক মাত্র। হ্বাপ্রিকীস্ষি বুদ্ধিবৃত্তির নিক্ক্িঙ্ত! সত্বেও, তৎ 

ক্রিয়ানুষ্ঠিত জাত সংস্কার মূলক অন্ুজাক্সমান-স্থতিনূপ প্রতিবিস্বন 

হইতেই সম্ভবিত হয়। অভিমান ঘটিত জাগ্রত স্থষ্টিও অবাধিত- 

রূপে বা সত্যবস্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও, মার্ক স্ষ্টি মাত হেতু ' 
ইহ মুখ্যার্থে অবাধিত নহে । অর্থাৎ প্্রচ্ছ সত্য, জগৎ মিথা।” 

ইহাই কেবল সিদ্ধ হয়। কিন্ত জগত মিথ্যা হইলেও তদগত *বস্তত্ব* 
ষে সত্য তাহাই বুঝা বায় । অতএব ব্বপ্র্ঙ্ি, প্রদ্যোতন-কালীন 
সৃষ্টি (মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ইহাদের অস্তরাল যে অবস্থ। তাহাই ), জাগ্রত 
স্যষ্টি, স্মৃতি, অনুম্থতি, জন্ম, মৃত্যু, স্যষ্টি লয়, ইত্যাদি যত প্রকার 
বিরুদ্ধপ্রত্যয়ী বিষয়াদি আছে, ইহারা সকলেই এই নিত্যোপলব্ধি 

স্বরূপ একই মাত্র “সতেরই” ব্যাবহারিক আভাসাদ্দিরপ অবস্থাস্ত- 

রার্দি বা! উপাধিভেদাদিষাত্র ;) সৎভাবের অভাব জনিত বিরুদ্ধ 

বিষয়াদি নহে । জীবই সমুদ্াযস় রকমের হ্ঠিগুলিবই নিম্মীতা । 
সদাত্ম! সর্ধেশ্বর ৷ 

সৌত্রাস্তিকের মত এই যে, অর্থম্বকীর পীতাদি আকার জ্ঞানে 

স্থাপন করিয়! বিনষ্ট হইলেও, সেই বিনঃ অর্থই জ্ঞানগত পঠতাি 



৫৭ ত্বিতীয় অধ্যায়। 

আকার দ্বারা অনুমীত হয়) এইরূপে অর্থ বৈচিত্র্যকতই হইতেছে 
জীন বৈচিত্র্য | ইহান্প থগুনার্থে কহিতেছেন, অসতের অর্থাৎ 
বিনষ্ট পীতাদি অর্থের পীতার্দি আকারে জ্ঞানে ”অবস্থিতি* থাকিতে 

পারে না ) কেনন! এরূপ দৃষ্ট হয় না। মূদাদি "অবিদ্যমান” হইলে 

ঘটা্দির উৎপত্তি হয় না; মুদাদির অসত্বে ঘটাদির “দর্শন” 

'সম্ভব। “ধর্মী” অর্থের বিনাশ হইলে তাহার “নিজ” ধর্শের 

অন্ত্র, অর্থাৎ জ্ঞানে, সম্বন্ধ দৃ্ হইতে পারে ন।; সেই কারণে 

ধন্ম্ী বিনই হইলে, ইহার ধর্ম অনুভূত হইতে পারে না। ঘটাদি 

যে অনুমেয় পদার্থ মাত্র, প্রত্যক্ষ নছে; ইহাঁও বলিতে পার না, 

কেননা উহা! আমাদের বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষই জানিতেছি। সেজন্ত 

প্রত্যক্ষ ঘটা্দি জ্ঞানগত ঘটাকারে অন্ুমীত হয় না। অবশ্ঠুই 

প্রত্যক্ষের অনুস্বৃতি সম্ভব হয় বটে; কিন্ত ইহাও যে *ভাবেরই” 

অধন্থাস্তর মাত্র, অভাব ঘটিত নহে, তাহাঁও দেখা গিপ্লাছে। 

যদ্দি বল যে, কুটস্থ বিনষ্ট ন! হইয়া! অন্ুব জন্মিলে সকল বস্ত হইতে 
সকল বস্তই জন্মিতে পারে, তজ্জন্ত “অভাবই* ভাব পদার্থের 

উৎপার্দক হউক? ইহার উত্তর এই যে, তাহা! হইলে কারণের 

প্রয়োজন কি? তাহা হুইলে শশশূঙ্গ হইতে অস্কুর কেন জন্মিবে 

ন|? অতএব বীজ হইতে অন্কুরের জন্মের বিশেষ “কারণ” 

অবস্তই স্বীকার্ধয। অতএব অদং হইতে ভবোৎপত্তি অযুক্ত। 

উভয়ের সাধারণ দোষ দেখাইতেছেন। 

এইরূপ ভাব ক্ষণিকত্ব দ্বারা অসং হইতে উৎপত্তি স্বীকার 

করিলে, উদাসীন বা নিশ্চেই পুরুষের ও চেষ্টা ব্যতিরেকে কার্ধ্য- 

সিদ্ধি হইতে পারে। ক্ষণভঙ্গ বাদ মতে ভাবের পরক্ষণস্থিতির 

অভাব হেতু, কার্যের আরন্তে কার্যের “উপায়” রূপ হেতুর 
বন্জীব হয়) অতএব এই ৰতে অকারণিকা সৃষ্টি স্বীকৃতা হয়। 

১৭ 

নাসতোহঘৃষ্ট-' 
তাং ৪২৬1 

অভাব হইতে 
ভাবের উৎপত্তি 
দৃষ্ট হয় না। 

“ন। সভোবিগ্াতে 
ভাবঃ।” গীত1। 

উদদাসীনা 
নামপিচৈবং 
সিদ্ধিঃ ॥২৭|| 

এইরূপ অভাব 
হইতে ভাবোৎ 
পত্ভি হইলে, 



উদ্াসীনদেরও 
বা নিশ্চেষ্ট 
পুরুষদেরও 
বিন! চেষ্টায় 
কার্ধা সিদ্ধি 
হইত ॥। 

২৫৮ বে্দাস্ত তত্ব । 

এস্থলে সুত্র হইতে বস্ত্র আরস্ত হইলে, উপায় বা কারণরূপ মূলের 

যে আর কোন প্রয়োজন থাকে না, ইহা! কি সঙ্গত হইতে পারে? 

তাহার! চতুর্বিধ পরমাণু হইতে ভাবভূত সম্বন্ধ হেতু ভূতভৌতিকা্দি 

“সমুদায় স্যষ্টি* স্বীকার করিয়াও, আবার অভাব হইতে উৎপভভি 
প্রচার করেন। এই সমুদায় কারণাদ্দিবশতঃ ক্ষণিকবাদ অধুক্ত। 

মোটের উপর কথা এই যে, স্থির চেতনরাহিত্য হেতু এবং স্বয়ং 

স্কন্ধদের বা অধুদের অচেতনত্ব বশতঃ “সমুদায় স্ষ্টিশ যুক্ত হয় না। 

এখন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্মত বিজ্ঞানের জগৎ কর্তৃত্ব খণ্ডন 

করিতেছেন । 

যোগাচারীর মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্ার্থের অভাবই সিদ্ধ, 

অপর স্বন্ধ সমূহের তাৎপর্য একমাত্র “বিজ্ঞান স্কন্ধেই” পর্যযবসিত ॥ 

বিজ্ঞে্ন ঘটাদি পদার্থ বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে; সেই 

বিজ্ঞানেরই অর্থাকার প্রান্ত ঘটে। অর্থাদি বিনা ব্যবহারের 

অসিদ্ধি হয় না; কেননা এ সকল বিনাও ব্যবহারের ন্বপ্নবৎ, 

অর্থাং যেমন ব্বপ্পে রথাদির কৃষ্টি সেইরূপে, স্দ্ধি হয়। 

বাহ পদার্থের অন্তিত্ববাদীরাও জ্ঞানে অর্থাকারত্ব ধর্ম, অর্থাৎ 

অথাকার যে জ্ঞানেরই ধর্, ইহ! স্বীকার করেন। অন্তথায় 

ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান, এই প্রকার ব্যবহারের কিরূপে উপপত্তি 

হইতে পারে? সুতরাং বদি জ্ঞান দ্বারাই ব্যবহারের সিদ্ধি হয়, 

তবে বাহ পদার্থাদির স্বীকাঁরে কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল 

ঘে, ক্ষুদ্র চিতে অবস্থিত আন্তরজ্ঞান কেন ঘটপটাদ্রিরপে আকার 

প্রাপ্ত হয়? ইহার উত্তর এই যে জ্ঞান প্রকাশমাত্র। জ্ঞানের 

নিরাকারত্ব স্বীরুত হইলে, কালাদির হার, ইহার প্রকাশ হয় না; 

অতএব সৃুর্ধযাদির স্তায় ইহার সাকারত্বই শ্বীকার করিতে হইবে। 

বদি বল যে বাহ পদার্থের অবিদ্যমানে বুদ্ধি বৈচিত্র্য কি গ্রকাঞ্জা 
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ঘটে? ইহার উত্তর এই যে, বুদ্ধি-বৈচিত্র্য বাসনা-বৈচিত্রয 

*্হইতেই সমুছৃত হয়। বাসনাহেতুক বুদ্ধি-বৈচিত্র্যের অস্বয় ও 
বাতিক্রম, অথাৎ উপক্রম ও অভাব, এই উভর দ্বারা অবধারণ 

হয়। জ্ঞান ওজ্ঞেয়ের কাধ্য কারণ ভাব হেতুক সাধন ও সাধ্য- 

রূপে সহোপলত্তন-নিয়মেও জ্ঞে্ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে? ইহ! 
ক্রানাত্মকই বটে। এই সমুদায় মুক্তি দ্বার! বাস বস্ত নাই, 

প্রমাণ গ্রমেয়াদি সবই আস্তরিক, ইহাই বুঝাইয়াছেন। 

এইরূপে বিজ্ঞানের অর্থাকারত্ব প্রাপ্তি স্বীকারে, আরও এই 

যে ন্বপ্রকাশ সাকার ক্ষণিক জ্ঞানেরই বাসনা হেতুক, অর্থাৎ 

বিদ্যক, অন্বয়্ ব্যতিরেক মাত্র দ্বারা অবধারিত বুদ্ধি-বৈচিত্র্য- 

ক্রমে, অর্থবিন! শুধু জ্ঞান দ্বারা ব্বপ্রবৎ বাহ পদাথার্দিরূপ ব্যবহারের 

সিদ্ধি স্বীকারে, “স্থিবজ্ঞানরূপ”, সশক্তিক বর্গ কতক যে জগং 

খি্ি, ইহা নিরর্থক হয়। তাই খণ্ডন করিতেছেন। 

বাহা পদার্থের যে অভাব তাহ! বলিতে পার না; কেনন৷ 

উপলব্ধি হইয়] থাকে । সর্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বাহাভাবের অভাব ব৷ হি ন্ 

অসস্থ স্বীকার করিয়া, ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্রের সতত! স্বীকার করিয়! বাহ্যার্থাদির 

বাহ-পদাথের অগত্ত। প্রতিপা্দন করা যায় না। কেননা আকাশ এ 
ঘট পটাদি পদার্থের *প্রতিজ্ঞানে” অপরিচ্ছিন্ন উপলব্ধি হইয়া কেননা উহাদের 
থাকে। এ্প্রতিজ্ঞানেই” বাহ বস্তর অস্তিত্ব অনুভব কর লি 

ষায়। প্রতাক্ষ হইতেই প্রত্যভিজ্ঞ হয়; প্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত উপলা হয়। 

প্রতিজ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞাজাত বিষয়ের, শ্বারূপ্য থাক! হেতু 

প্রতাক্ষের অভাব সিদ্ধ হয় না। কেননা বিষয় না! থাকিলে 

বিষয়ের শ্বারূপ্য থাকিতে পারে না। বস্তু ও বস্ত বিষয়ক জ্ঞান 

বিভিন্ন হইণে9, অর্থাৎ বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ “দর্শন” ও প্রত্যভি- 

জ্ঞারপ পন্মরণ” ভিন্নাবস্থা' হইলেও, বস্ত ভিন্ন নহে; সুতরাং 



৬৩ বেদান্ত তত্ব । 

প্রতিজ্ঞানে প্অর্থস্থশ্জঞানরূপ পবস্তত্বেরই” শ্বতঃ পআগম” 

হুইয়! থাকে । বিজ্ঞানের অনুভব স্বরূপত্ব থাকিতে পারে না ১* 

কেননা প্সশক্তিক* জ্ঞান শ্বরূপত্ব হইতেই “অনুভবের” প্রকাশ 

হইতে পারে ; অর্থাৎ চিৎশক্তিমান বা ঈক্ষণ-বিশিষ্ট "সর্বসান্ষি»স্বরূপ 

আত্মাই মাত্র সকলের 'প্রকাশকরূপে অনুভব-স্বরূপত্ব-বিশিষ্ট হইতে 

পারে । আবার বিজ্ঞান “সাক্ষী”*ও হইতে পারে না; কেননা 

সাক্ষী, অর্থাৎ “ঈক্ষি 51৮ বা ড্রষ্টা, স্বয়ংসিদ্ধ ; যে হেতু ইহ! মুখ্যশক্তি 

মাত্র “ঈক্ষণের” অধিকারী । শ্বয়ংসিদ্ধবস্ত উৎপস্তি বিনাশাদি 
বিহীন; সুতরাং ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বন্পংসিদ্ধ অর্থাৎ "সাক্ষী হইতে 

পারে না। ইত্যাদি কারণে স্থিরবিজ্ঞানশ্বর্ূপ সশক্তিক ঈশ্বরই 

মাত্র জগৎকর্তা হইতে পারেন । গীতায়ও আছে, “নাতাবোবিগ্ভতে 

সতঃ* ১ অর্থাৎ সৎপদার্থের নাশ হয় না । 

আবার, "্যত্তদস্তজ্ঞেক্পং বূপং তদ্বহির্দবভাসয়ত”, অর্থাৎ যাভা 

অস্তজ্ঞেয়রূপ তাহ! বাসের স্যার প্রকাশ হয়, তাহার এই উক্তিগত 

*অস্তজ্ঞেয়* কূপের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে বান্বপ্রকাশরূপ 

উপলব্ধির নিপাতনের ক্ষণিকত্বই সঙ্গত হয়? কিন্ত ইহা! প্রত্যক্ষ 

বিরুদদ। আর, উভয়ের ভেদ ম্বীকার করিলে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 

হয়। এই সমুদ্দায় কারণে তাহার মত পিদ্ধ নছে। 

মুল কথ এই যে, পূর্বেই দেখান হইয়াছে বে, আকাশ ঘট- 

পটার্দি ও "আমি" ইহার! একবস্ত বলিয়াই, “আমার” আকাশ ঘট- 

পটাদির উপলব্ধি হয়। যদ্দি উহাদের অস্তিত্ব না থাকে, অর্থাৎ 

উহার! “শুন” মাত্র হয়, তবে উহ্বান্দের উপলদ্ধির বা ”অন্ুতবের” 

আগমের ক্রিয়াধারের (01390.00) অভাৰ বশতঃ উহাদের উপলব্ধি 

হইতে পারে না । আর যদি উহারা “আনিশ্রূপ বস্ত হইতে ভিন্ন 

হয়, অর্থাৎ আমার উপলব্ধি মাত্রের ভাব বিকারাদিরূপ প্রকরণ নাক. 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৬১ 

হইয়! নিজেরাই ন্বয়ংসিদ্ধবস্তম্বরূপ হয়; তাহা হইলে আকাশাদি 

* য়ংসিদ্ধ বস্তু ইওয়ায় উহাদের প্রাকৃতিক আকারাদির অবস্থা্দি, 

যেমন জ্যামিতিক আকারাদির অবস্থাি, যাহারা আমার অন্ুস্ূতির 

সম অবস্থায় সমভাবেই প্রতিভাদিত হইয়া থাকে, এই সকল 

অবস্থাদি কখনও কখনও নিজ বস্তৃত্বগত কারণাদি বশতঃ পরি- 

বর্তনার্দি সহকারে অবশ্যই সম্ভবিত হইত) এবং তজ্ন্ত কখনও 

কখনও উহার! যে ভাবে স্বভাবতঃ আমাদের অনুভূতিতে প্রতীয়মান 

হয়, তাহা হইতে ভিন্ন ভাবেও প্রতীয়মান হইতে পারিত। কিন্তু 

তাহ! কখনও হয় ন!; সুতরাং দ্বৈতবাদও সঙ্গত নহে। 

আবার, বাহ্ার্থ বিনাও বাসন! হেতুক জ্ঞান বৈচিত্রোর 

স্বপ্নে যেমন বাবার জাগ্রৎ অবস্থায়ও সেইরূপ ব্যবহারই সিদ্ধ 

& হয়) এই মতের নিরাদ করিতেছেন। 

্বপ্নজ্ঞান ও জাগ্রৎজ্ঞান পরম্পর বিরদ্ধস্ভাব; অতএব শ্বপ্র বৈধর্ধ্যাচ্চন 

জ্ঞানের নায় জাগ্রতজ্ঞান বিনা অবলম্বনে উৎপন্ন হইতে পারে ন1। এ 
সবপ্রদৃষটনষ্টি বাধিত বাঁ মিথ্যা, জাগ্রত্-দৃষ্টম্যষ্টি বাধিত নহে । স্বপ্ন- রচনানিবৎ 
দর্শন “অন্ুস্থৃতি* বিশেষ, জাগ্রত্ধর্শন “উপল” । বিগ্কমান পি 

বিষয়েই উপলব্ধি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষানুভূতি, এবং অবিদ্ভমান বিষয়ে হইতে পারে 
অনুস্থতি, অর্থাৎ অন্ুভবানুজ্রায়মানাস্বতি, হইয়া থাকে । স্বপ্রজ্ঞান তত 

স্বমাত্রান্ুভাবা, অর্থাৎ নিজের মাত্র অন্থভবযোগ্য $ কিন্তু জাগরণ- জাগ্রত জ্ঞান 

জ্ঞান সকলেরই অন্ুভাব্য। বৈধন্থী বিশি্ হইলেও উভয় বৈধর্ধ্যবি শিষ্ট 

সট্টিতেই “ভাব” আছে, অর্থাৎ পনিত)চৈতন্ত* আছে? স্বপ্সথষ্টি সী 

অভাব বশতঃনহে। নিদ্রিত কালে আমার সংকল্প বিরহিত 

অবস্থায় “আমার মধ্যেই* আমার চৈতন্ত-মাঞের সান্নিধ্য হেতু 

মায় রচনারূপ স্থাপ্রিক অনুভবের স্থট্টি; সেই জন্তই স্বপ্জ্ঞান 

কেবল আমারই অন্ুভাব্য হয়। কিন্ত জাগ্রংকালে এই সুপ্ত 



নভাবোনুপ- 

লন্ধেঃ 0৩০ 

বাচ্ক বস্তুর 

অনুগলন্ধিহেতু, 
অর্থাৎ অভাব 
হেতু, বাসনার 

তাববা অন্তিত 
থাকিতে পারে 
লা। 

ক্ষণিকত্বাচ্চ/৩১ 
ক্ষণিকত্বছেতু 
“আলয়-বিজ্ঞান" 

বাসমার আশ্রয় 

হইতে পারে 
না; অতএব 

উক্ত মত 
অযুক্ত। 

২৬২ বেদান্ত তত্ব । 

প্রকৃতিতে চৈতন্ত মাত্রের সানিধ্য হেতু প্রকৃতির সাম্যভঙ্গে মায়! 
রচনারূপ *অহং-অনুভবভূত” অভিমানের সৃষ্টি ; তাই জাগরণজ্ঞান* 
"্সতিমানী” সকলেরই অন্ুভাবা হয়। 

আবার অর্থ বিনাও, শুধু বাসন! বৈচিত্র হেতু, জ্ঞান বৈচিত্রোর 
উপপত্তি হয়; এই মতের নিরাদ করিতেছেন 

বাহাবস্বর অভাবে বাসনার অস্তিত্ব সঙ্গত হইতে পারে না) 

কেনন! উপলব্ধিন্ূপ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে বিচিত্র বাসন! 

সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে স্পদার্থজ্ঞান- 

স্কাররূপ” বাসনা কিছুতেই অস্তব হইতে পারে না। সংস্কার 

কখনও নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না; ইহা অর্থমূল এবং অর্থানবয়- 

ব্তিরেক সিদ্ধ; কিন্তু তাহার মতে বাসনার আশ্রয়ের কোন 

উল্লেখ নাই। অতএব তাহার মত সিদ্ধ নভে। 

আবার বিজ্ঞানের ক্ষণেকত্ব বশতও 'উক্তমত অযুক্ত। তাহাব 

মতে অহং জ্ঞানের নাম “আলয় বিজ্ঞান»; আলয় বিজ্ঞান- 

বাসনার আশ্রয় । কিন্ত বাসনার আশ্রম শ্থিরপদার্থ তিনি স্বীকার 

করেন নাই? প্রবৃত্তিবিজ্ঞান (ব্যষ্টিবিজ্ঞান) ও আলয়বিজ্ঞান 

( সমষ্টিবিজ্ঞান ) ইত্যাদি সকল পদার্থেরই তিনি ক্ষণিকত্ব স্বীকার 

করিয়াছেন। ক্ষণিক আলম্পবিজ্ঞান কিরূপে বাসনার আশ্রয় 

হইতে পারে? ত্রিকালস্থিরসম্বন্ধী চেতনের অসত্ব। স্বীকার 

করিলে, দেশ-কালনিমিত্তসাপেক্ষ বাধন ধ্যান ম্মরণা'দি 

বাবহারের সম্ভব হয় না। অর্থাৎ স্থির চেতনরূপ পদার্থের 

অস্বীকার যোগে, জাগ্রৎ প্রপঞ্চ সমস্তই শুন্ত ইহার মৃলও 

শৃন্ত, এইরূপ যে প্রতিজ্ঞার উপলদ্ধি হয়, ইহ সিদ্ধ হইতে পারে 
না। অতএব উক্ত মত অধুক্ত। 

উপসংহারে সর্বান্তত্ববাদী, শীবজ্ঞানবাদী ও শুন্তবাদী প্রভৃতি 
সকলেরই মত অযুক্ত বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন। 

শাসি $ 



ভ্বিতীয় অধ্যায় । 

শূন্তবাদের নিয়ম এইরূপ। অন্তান্ত মত সমূহ দ্বার! বাহার দি, 
অঁথব! বিজ্ঞান অগগীকৃত হইয়া, ন্যায় বুদ্ধি যোগে আরোহণের 

জন্য সেখানে সোপানবৎ ক্ষণিকত্ব বাদাদি কলিত হইয়াছে। 

শৃহ্বাদীর মতে বাহ্থার্থসমূহ ও বিজ্ঞান সংশ্বরূপে বর্তমান মাই; 

শন্তই মাত্র তত্ব, এবং সেই ভাব প্রাপ্তিই মোক্ষ। ইহার যুক্তি 
এই যে, শৃন্তের কোন হেতু বা কারণ থাকার অসাধ্যত্ব বশতঃ, 

ইহা ন্বতঃসিদ্ধ। অতএব ইহাই মাত্র নিতা। হেত্বপেক্ষী সৎ- 
পদার্থেরও উৎপ্ডি যে অনিরূপণ হেতু, ইহাই সিদ্ধ) ক্ষিতি 

অস্কবাদি অর্থ সমূহ যে প্রতীয়মান হয়, ইহা ভ্রাস্তিবপ ( সংবৃতি- 

অবচ্ছিন্ন ) মাত্র। বস্ততঃ শুগ্তছাড়া অন্তের অস্তিত্ব নাই। শৃন্টই 

*সংবুতি-অবচ্ছিন্ন* বিচিত্র জগংরূপে বিবপ্িত হয়। পারমাধিক 
সন্ভার অভাবেও সাংবৃত্য সত্ব ছারাই জগতের সৎবুদ্ধি ও অথক্রিয়া- 

কারিতোপযোগী, অর্থাৎ জ্ঞাতার প্রয়োজনসাধকতোপষোগী, 

উপাদানাদির স্ষ্টি। শুগ্ত বাক মনেখ 'অগোচব পরতত্ব; ইহ 

নিলেপ, নির্বিশেব; ভাবনাপরিপাকবং শুস্ঠভাবাঁপত্তিই হইতেছে 

মোক্ষ । এইবূপে শুষ্ঠবাদ দ্বারাই দর্বব্যবহার সিদ্ধি হইলে, 

ভাবভূত বিজ্ঞানানন্দ চিত্ধক্তিমান ব্রহ্ম কর্তৃক যে জগংস্থষ্টি, ইছা 

নিরর৫থক হয়; তাই উক্তমত ৪ নিরাস করিতেছেন । 

বৌদ্ধদের সকল মতই অধুক্ত ১ ইহাদের পরিপোষক যুক্তির 

অভাব হেতু ইহার গ্রন্থণীয় নতে। শ্ন্তনাদেভাব অভাব স্বতঃ প্রবৃত্তি 

বা পর ইহার কোনটাই *শূস্তত্বে* প্রতিপন্ন হয় না। কেননা “ভাব” 

ঘারা,_অর্থাৎ ইন্দরিক্স গ্রাহা বা গৌণপদার্থ ঘ্বার1, জগ সৃষ্টি সম্ভব 

হয় না) যে হেতু ইহা! সসীন ঝা অনিত্য, অর্থাৎ “ক্ষণিক। 

প্রমাণ, যেমন অনষ্ট বীজ ( বীজগত কারণত্ব) হইতেও অঞ্ুর 
দউৎপও্ডি দেখা যায় না। অভাব হইতেও উংপও হইতে পারে না। 

৬৩ 

সর্বধানূপ* 

পতণ্তেশ্চ৪৩২|| 

সর্বপ্রকার যুক্তি 
রাহিতায বশত: 
বৌদ্ধমতের 
কোন যুক্তিরই 
উপপতি হয় 
ন1। উহাদের 

ঘ্বারা উৎপান্তি 

সিদ্ধি হয় ন!। 



৬৪ বেদাস্ত তত্ব । 

প্রমাণ, যেমন নষ্ট বীজ হইতে অসুর উৎপি হম্রনা। স্বতঃ 

প্রবৃঙি হইতেও, অর্থাৎ আপনাআপনি হইতে, উৎপ হইতে 

পারে না) কেননা “স্বতঃ স্বরূপত্ব* আত্মাশ্রপ্তাব্যতিরেকে সিদ্ধ 

হয় নাঃ এবং কোন নিমিও ছাড়! প্প্রবুত্তি”ও নিরর্থক মাত্র 

হয়। “পর” হইতেও উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ তাহ! হইলে 

পরত্বের অবিশেষ হেতু সকল হইতেই সকলের উৎপণ্ড প্রসঙ্গ হইয়। 
পড়ে। এস্থলে তাহাদের মতানুযায়ী শৃন্ত্বের ইহাদের মধ্যে কোনটির 
অর্থের স্বীকার দ্বারাও উৎপত্তির কারণত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন1। 
আবার আশ্রক্স বিল] শুধু গভ্রাস্তি” (সংবৃতি ব! অবিস্য। ) দ্বারাও ষে 

উৎপন্তিসিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা ইতিপুবে্র বুঝা গিয়াছে । 

সাংবৃত্য সত্বই যে সত্বুদ্ধিরূপ বাসনা-সংস্কারের উৎপত্তির বা ”সতের* 

কারণ বলিয়া কথিত তাহ “আশ্রদ্জের” ব্যতিরেকে সম্ভব হইতে 

পারে না। বেদাস্ত মতে এই *সংবুতি” নিগুণিভাবমাত্রস্ব রূপ 

পদ্দার্থকে আশ্রয় করিয়া জগৎ সি করে। অতএব শ্ন্তবাদও 

নিরস্ত হয্স। সুতরাং এখন যুগপৎ "ভাবাভাব* স্বরূপত্ব (জনমত) 

হইতে উৎপভ্তি হইতে পারে কি না, এই মাত্র প্রশ্ন আছে। অতঃপর 

এই মতই নিরাস করিতেছেন। 

জৈন (আহ্দবাদ ) মতে পদার্থ দ্বিবিধ; (নিত্যম্বরূপ ) জীব 

ও ( অনিত্য-স্বরূপ ) অজীব। তাহার মধ্যে জীব চেতনপরিমাণ 

সাবয়ৰব। অজীব পঞ্চবিধ $ যথা ধর্ম্ম, অধর্্প, পুদ্গল, কাল, আকাশ 

ইত]ার্দি। গতি হেতু ধর্ম, স্থিতি হেতু অধন্ম, এবং অধন্মই ব্যাপক । 
যাহার বর্ণ গন্ধ রস এবং স্পর্শ আছে, তাহাই পুদ্দগল। পুদগলও 

ছিবিধ, পরমাণু এবং পরমাণুর সংঘাতও ; এইরূপে পরমাণুর 

সংঘাতের ফলই হইতেছে বাযু-অক্রজল পৃথিবী-তম্ু-ভূবনাদি । 
পৃথিবী প্রভৃতির হেতুরূপ পরমাণু সমূহ চারিপ্রকার নয় । এক 



দ্বিতীয় অধ্যায় ২৬৫ 

প্রকারই মাত্র। এই পরমাণু সমুহের সংঘাতরূপ স্বাভাবিক 

পরিণাম হইতেই পুথিবী প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের উৎপত্তি হয়। 

কাল অতীতাদির ব্যবহার হেতু $ উহ! আণুও বটে। আকাশ 
একমাত্র ও অসীম প্রদেশ। এই ষট. প্রকার পদার্থই পদ্রব্যপ- 

স্বরূপ ; সমন্তড জগত এইরূপ দ্রব্যাআসক॥। এইরূপ বস্ত স্বরূপ নিত্যও 

(জীব) বটে, অনিত্যও € অজীব ) বটে, উহ! সামান্তের আধার, 

আবার বিশেষেরও আধার । পঅণু* (কাল) ব্যতীত অপর 

পাঁচটি দ্রব্য “আস্তিকায়” বলিয়। কথিত । অর্থাৎ জীব, ধর্ম, 

অধন্মন, পুদ্গল, আকাশ, ইহারাই অনেক দেশব্তী (”অণুর” সহিত 
সম্বন্ধভৃত ) দ্রব্যবাচী *আন্তিকায়* (€,69£07৮) শব্দদ্ধার! 

* অভিহিত। বস্তর নিত্যাংশের নাম পদ্রব্য* ;$ এবং উহার অনিত্য, 

অদ্াৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল গুণ সমষ্ট-বিশিষ্ট)ট অংশের নাম 

প্পর্যযায়* | বস্তমাত্রেই এইরূপে দ্রব্যপত্্যায়াত্মক । পধ্যায় তুই 

প্রকার ; কতক দ্রবোর সহিত সহ-ভাবী, কতক ক্রমভাবী। 

এইব্রপে পর্যায় দ্রবোর ভাব ব1 ধর্ম-বোধক । জীব, অজীব, এবং 

খান্ডিকায়াদির প্পধ্যায়াদি”-বূপ আজব, সম্বর, নিজর, বন্ধও মোক্ষ, 

ইস্ারাই সপ্ত “পদার্থ” | এই সমুদায়ের বোধ দ্বার! হেয় উপাদেয়াদি 

সিদ্ধি তয় । চেতন, সাবয়ব, কারপরিমাণ ও জ্ঞানাদি-গুণকই 

হইতেছে জীব। জীবের ভোগ্য পদার্থতই অজীব। যাহ! দ্বার! 

জীব বিষয়ে সম্যকৃরূপে নিবিষ্ট হয় সেই ইন্দ্রিয় সংঘাতের নামই 
আজব । অবিবেকের নামই সম্বর। যাহা দ্বার কামক্রোধাদি 

জীর্ণ হয় সেই টিববেকের নামই নিজর। কম্মান্টক দ্বারা আপাদদিত 

প্রবাহই বন্ধ। প্র কন্মাষ্টকের মধ্যে চািটী পাপ-বিশেষ-রূপ 

ঘাতি-কর্মম, যাহা দ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞান দর্শন বীর্য সুখ প্রতিহত 

হরি । অপর চারিটি পুণ্য-বিশেষ-রূপ অঘাতি-কম্্ন বাহ! দ্বার! 



২৬৬ বেদাস্ত তত্ব । 

দেহ-সংস্থান, দেহের অভিমান, ও ততৎকৃত সুখে ও ছঃখে অপেক্ষা 

ও উপেক্ষা গিদ্ধি হয়। এ কম্মাষ্টক হইতে নিবৃত্তি প্রাপ্তির, অর্থাৎ 

জীবের স্বাভাবিক আত্মরূপের আবির্ভাবের, নামই মোক্ষ | সম্যক 

জ্ঞান দর্শন ও চারিত্র্য ইহারাই মুক্তির সাধন। রাগ দ্বেষ শূন্তত! 

ছার! পদার্থাদির অবলোকনই সম্যক দর্শন; আত্মানাত্ম বিবেক 

দ্বার পদাথাদ্ির অবগমই সম্যক-জ্ঞান ; ফলনৈরপেক্ষ্য ছার! 

কর্্মাদির ঘাতি-সমৃহেব অনুষ্ঠানই সম্যকৃ চারিত্র্য | 

তাহাবা বস্তত, অর্থাৎ এই সমুপ্দার পদার্থাদি, “সপ্তভঙ্গীনয়” 

(স্টার ) ছারা আমবস্কাপন করে । সেই নক্ষের প্রকরণ পহ্যাদ্বাদ”। 

বস্থর বিশেষ ধন্দের অপেক্ষায় বচন বিষ্তাস বা নিণয়ের বিভাগ 

হউতেছে প্নয়*”। তাহাদের মতে নয় গুলি কেবল পাক্ষিক সত্য. 

প্রকাশ করে, এঁকান্তিক সত্য নহে; সুতরাং যত প্রকার বস্ত 

সমুদায়ের ধন্ম এবং ধন্মের পরস্পর সন্বন্ধও, প্নয়ও” তত প্রকার 

হইবে । €সজন্ত সকল প্রকার নির্দেশই পাক্ষিক ভাবে সত্য হয় । 

অতএব বস্ত বিচার যাহাতে বাধিত না হয়, সেই জন্ত সকল প্রকার 

বচন ভঙ্গেই বা বিভাগেই পস্তাৎ*-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । কোন 

শনয়* কোন বস্তর প্রকৃতি সন্বন্ধে একান্ত সত্য জ্ঞাপন করিতে 

পারে না; ইহা এক দিক দিয়া সত্য হইলে অন্যরদ্দিক দিয়! 

অসতাও হইতে পারে। এক প্রকারে বিধিমূলক (41800026159) 

হইলে অন্ত প্রকারে নিষেধ মুলকও ( 9£50/৮০) হইতে 

পারে । এই বিধি নিষেধের ক্রম ও যৌগপস্ত বিচার করিয়।, 

যে সপ্ত প্রকার বচন ভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, উহাদের নাম “সপ্ত 

ভঙ্গী নয়*। ইহাকে অনেকাম্ত বাদও বলা যায়। ইহাকে এক- 

হিসাবে “ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ” (0১:5217)56520)) বলা যাইতে 

পারে। কেননা এই সপ্ত-ভঙ্গী বিভাগে “ব্যবহার নয়ই” 



ভ্বিতীয় অধ্যায় । ২৬৭ 

অনুমোদিত । গল্তাদন্ডিশ, পস্তান্নান্তি* এইরূপে সপ্ত প্রকার বাক্য 

খবিভাঠিই সপ্ত-ভলী স্যার । 

তাহাদের মতে এই সপ্তু-ভঙ্গী ন্যায়ের বা উক্তব্দপ ব্যবহার 

প্রামাণ্যেব সব্বত্র আবশ্তঠক ; এই জন্ত যে-_সমস্ত পদার্থেরই সন্বও 

অসত্ব, নিভাত্ব ও অনিত্যত্ব, ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব প্রভৃতি ধন্ম সমুহ 

স্বারা উহাদের অনৈকাস্তিকত্ব, অর্থাৎ অনিশ্চয়ত্ব, হয় বলিয়াই সপ্ত 

ভঙ্গী জায় স্বীকার্ধ। । কারণ এই, যদ্দি বস্ত নিতাস্তই থাকে তাহ? 

হইলে ইহ! সব্নদ! সর্বত্র সর্বথ। বা সত্ব-অসন্বার্দি সার্বাত্মা-স্বরূপেই 

থাকিবে । তাহ। হইলে, একান্ত বা নিণীত দরূপ বস্তুর পক্ষে 

কুত্রাপি কোন মতেই কখনও কাগারও “ঈপ্স*” বা প্রাপ্তির 

অভিলাষ “জিহাসা* বা পরিতাগেচ্ছ! সম্ভব তয় না; সুতরাং 

, তাহাহুন প্রাবৃনি-নিরন্ির উদয় তয় নাঃ হকননা এস্তলে প্রাপ্তির 

অপ্রাপ্যত্ব 9 ভেম্প বস্তুর বন্জনের অসম্ভব বশতই এরূপ “ন্পাত 

পরূপত্ব” হইয়া থাকে । অনেকান্ত ব! 'অনির্পীত দপ্ধপ বস্তর পক্ষে 

কোন মতে কোণাও কখনও কাশ্তার9 কোন কূপ পন্ব থাকিলে, 

তাহার পরিত্যাগ অথন। শ্রহণের সম্ভব ভয়; এবং তাহ হইলে 

তাহাতে প্ররু€ভি লিবুন্তিও উপপন্ন তয় । এইবরূপে ভাহাদদের প্রতিজ্ঞা 

সিদ্ধি ভয় । সমস্ত বস্তই দ্রবা পধ্যায়াত্সক ; তাহাতে দ্রব্যাত্ 

স্বরূপেই সব্বার্দির (নিত্যসভ্াদ্দির) উপপভি, এবং পর্যযয়াত্মক ব্বরূপে 

অসত্বাদির (অনিতা ধর্মাদির) উপপভি। পর্যায়াদি দ্রব্যের 

অনিত্য ধন্মাদিরূপ অবন্থ বিশেষ। এইরূপে বস্থ দ্রব্যাপধ্যাত্মক 

হওয়ায়, উহাদের ভাবাভাবাম্মকতা হেতু, একই বস্থতে যুগপৎ সত্ব 
অসত্ব উভয়েরই উপপন্তি হয় । এখন এই মতের নিরাস 

করিতেছেন । 

ভীঁসভ্ভাবনা! বশতঃ এক বস্তুতে যুগপৎ সৎ ও অসৎ এই উততয় 



২৬৮ বেদাস্ত তত্ব। 

সৈকত ভাব সঙ্গত হইতে পারে না। উক্তমতে বস্তুর স্বরূপ অনির্ণীত। 

প কথিত হওয়ায় তথিষয়ে জ্ঞানও অনির্ণীাত। তাহ! হইলে, 

যুগপৎ সদসৎ ঘটাদিসমস্ত বস্তরই “সার্বাত্ময স্বরূপে” পরস্পর সংমিশ্রণহেতু, 
ধর্মাবেশ জলার্থীর অগ্নিতে প্রবৃত্তি হইত বা তন্বার| তৃষ্ণ নিবৃত্তি হইত! 
৭ বস্ত সকলে ভেদ ধর্মাদি থাকিলেও সে নিবৃ্তি হয় না। আবার 

ভেদের স্যায় অভেদ ধর্মাদির অস্তিত্ব বশতঃ প্রবৃর্তিও আবশ্তক হয়) 

কিন্তু ভাহাও হয় না। সুতরাং বস্ততে যুগপৎ সদসৎ ধর্মের 

সমাবেশ অসম্ভব। পুর্দগল নামক পরম'ণু পুঞ্জ হইতে যে পৃথিবী 

প্রভৃতির উৎপণ্িি কল্িত হইয়াছে, পরমাণু বাদের নিরাসে সে 

কল্পনাও নিরস্ত হয়। কোন বস্ত যুগপৎ শীতোষ্ হইতে পারে 

না; সেইরূপ কোন বস্ত যুগপৎ সদসৎ হইতে পারে না। পঞ্চ 

“আন্তিকায়ও” অসম্ভব ; কেননা! অনির্ণয়িত স্বরূপ পদ্রব্য* কোনরূপ এ 
নির্টয়োপযোগী সম্বন্ধভৃত (0%108০:1081) নির্দেশ প্রাপ্ত হইতে 

পারে না। সেজন্য জীবাদি পদার্থে সদ সৎ ধর্মের সমাবেশও 

অসম্ভব হয়। অতএব জীবাদি সপ্ত পদার্থ বাদী জৈনমত অধুক্ত। 

অতঃপর আম্মার দেহ পরিমাণত্ব নিরাসার্থে কহিতেছেন। 

এবং চাস্াহ্- যেমন একে সত্বাসত্বা্দি বিরুদ্ধ ধন্মের সমাবেশ সিদ্ধ নহে, 

কাৎশ্লম৩৪) সেইরূপ জৈন মতান্ুযায়ী আত্মার “মধ্যম পরিমাণ”, অর্থাৎ দেহ 
যেমন সপ্তভঙ্গী 
ডিল পরিমাণত্বে দেহবৎ দিদ্ধি, হইতে পারে না। আত্মাকে দেহ 

পন্নহয়/সেই পরিমাণ বলিতে গেলে, ইহাকে অব্যাপী ও অপূর্ণ বল! হয়। তাহা 

দি হইলে বালদেহ পরিমিত আত্মার যুবাদেহ পরিমাণে পর্যাপ্ত 

পরিমাণ ও, সংঘটিত হইতে পারে না; এবং তাহাতে মানব শরীর পরিমিত 

৯ আত্মা কর্মফল হেতু হস্তিশরীর পাইলে ইহাতে ব্যাপিত হুইতে 
অনুপ পারে না। জীবাম্া শরীর পরিমিত হইলেও অনম্ত ও অসীষ”৯ 
পন্ন হয়। ইহ! অনুমান গম্য নহে। সুতরাং উক্তমত অযুক্ত। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৬৯ 

ভৌতিক অবয়বের পর্য্যার বা হাস বৃদ্ধি হেতু আত্মার পর্যায় নচপর্ধায়াদপ্য 
“যদ্দি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে৪ ভীবের নিত্যত্বের অভাব বিরোধো 

. বিকারাদিত্যঃ 
হয়; অর্থাৎ জীব যে পকানন পরিমিত” এইক্প প্রতিজ্ঞ! সিদ্ধির 1৩৫ 

বিরোধ হয়; কেন না তাহা হইলে এই জাবের অবয়বের সহিত অবযর়বের 
প 

আত্মার ( উৎপত্তি প্রপ়াদি রূপ) আগম নিরমশাদি হেতু উহাতে পবা 
বৃদ্ধি যদি 

বিকারিত্বাদি দোষ প্রসঙ্গ হয়। জীব যখন ভূভোতপন্ন নহে, তখন শ্বীকার করা 
যায় তবুও 

ভৌতিক অবসনবের আগমোপগমে জীবের আগমোপগম যে হয়, জীবযে রা 

অর্থাৎ তুৃতের আগমে জীবেব আগমন এবং ভূতের নির্থমণে বা পরিমিত" এই 
তৎকারণে লয়ে জীবের যে তাহাতে লয় হয়, এইরূপ যুক্তি ৯ 

সঙ্গত নহে। যর্দি অবযনবের আগমে আত্মা প্রবৃদ্ধ হয়, উহার অবিরোধ হয় 

ক্ষীণত্বে আত্মার ও ক্ষীণত্ব হয় এবং উহার লয়ে আত্মারও লয় ভারে 

হয়, তাহা হইগে অবয়বের পর্যাঘক্রমে আত্মার স্থুল সুক্ষ শরীর- বিকারিত্বাদি 

প্রারথি হেতু আত্মার কোন পরিমাণ থাকে না; এবং তাহা হইলে দোব প্রসঙ্গ 

“আহং জ্ঞানেরও” স্থুল-হুক্মত্বরূপ পর্ধ্যায় ব1 হাস বুদ্ধি প্রাপ্তি হয়, 

ইহার স্থির পরিম!ণ থাকে না; সেজন্ত ইহারও অনিত্যতা দোষ 

প্রসঙ্গ হয়! কিন্তু উহা! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে; কেননা! আমাদের 

অবরনবের চির পবিবর্তনীয় পধ্যায়লত্বেও আমাদের অহংজ্ঞান 

সর্বথাই অবিশেষভাবে এক রণ স্বরূপে বর্ধমান থাকে । অতএব 

ভৌতিক অবয়বের আগম নির্গমণবশতঃ আত্মার আগম নির্গমণ 

হইতে পারে না। আর যদ জীবের মুক্তিকালিক শরীর!- 

ঘটিত সত্তারপ অহংজ্ঞানের নিত্য-পরিমাণ-বিশি অবিচ্ছেদ 
ভাব-ম্বীকার করা যায়, তবুও ইহার বিকারাদি হইতে নিষ্কৃতি 

নাই) কেননা আহদ্বাদের মতানুসারে জীবাদি সর্ব বস্তরই 

যুগপৎ জন্তত্ব ও অন্ন্তত্ব বা সব ও অসন্ব ইত্যাদি কল্পিত হওয়ায় 
উহা স্থৈরধ্য ব| নিত্যতা অসম্ভব হয়; যেহেতু উক্তমতের পনয়” 



২৭০ বেদান্ত তত্ব । 

অন্সারে ইহার মুক্তি কালিক পরিমাণেরও “কথঞিং” জন্তত্ব ও 

অজঙ্ত্ব ইত্যাদি অঙ্গীকৃত হওয়ায় ইহার হ্থৈধ্য রক্ষণ হয়না । * 
সুতরাং উক্তমত অযুক্ত । 

এখন উক্ত মতের “মুক্তির” দোষ দেখাইতেছেন। 

উত্তমতে অন্ত্য বা মুক্তাবস্থায় জীবপরিমাণ একই থাকে। 
ভত্বাদ বিশেষঃ ইহা শ্বীকার করিলে, অন্ত্যাবস্থার পরিমাণের একরূপে অবস্থিতি 
1৩৬. হেতু আদি ও মধ্যাবস্থার পরিমাণও যে তদ্বৎ “অবস্থিত” ঝ 
অস্ত্যের ব। 
দোক্ষাবস্থার নিত্য একরপ, ইাও স্বীকার করিতে হয়। তাহ] হইলে অবস্থাদির 
পরিমাণের পরিমাণের কোন বিশেষ থাকে না। অর্থাৎ তাহাতে জীব হয় 

এ অণু না হয় মঙৎ হইবে! তাহা হইলে কোন বস্বর তুলনায় 
"অবস্থিতি” তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (91)60190 21851 ) নিদ্ধীরিত হয় 

স্বীকার না। আবার সংস্কারাবস্থায় সাবয়ৰ জীব আশ্রয় সহকারেই 
করিলে, আদি 

অবস্থান করে ; কিন্তু মুক্তাবস্থায় জীবের উক্তমতানুযায়ী “সদোর্দ- ও নধ্যাবস্থার 

পারমাণেরও গমন” ও “আলোকাকা শস্থিতি,* অর্থাৎ মুক্ত জীবের উর্বেগমন 
রা ও নিরাশ্রয় ভাবে দাম্যস্থিতি (01011190070 ), অবয়ব 

কোন বিশেষ ভারবুক্ত জীবের পক্ষে বায়ু ইথার প্রভৃতি জাগতিক পদার্থের 

২ তুলনায় আপেক্ষিক গুরুত্বের বিশেষ না থাকায়, কোথায়ও কিন্ধপে 
অনিত্যত্বই সম্ভব হইতে পারে? পরিমাণবুক্ত বা কর্মনভারাক্রান্ত জীবের 

সিদ্ধ হয়। জঅনিত্যত্ই সিদ্ধ হয়। কেননা কর্মের ধ্বংস অবশ্তই হুইবে। 
সুতরাং মোক্ষ অযুক্ত হয়। 

জৈন মতের নিরাকরণের সহিত বর্তমান কালের ব্যবহার 

প্রামাণাবাদীরাও ( 50095 107. 9011]167 প্রভৃতি) নিরাককত 

হইতে পারে। এখানে সে আলোচনার উদ্দো্ নহে। তবুও 

এ বিষয়ে বর্তমানকালের পদার্থ বিজ্তানমতেই একটু আভান » 

দিতেছি। র্ 
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ব্যবহার প্রামাণ্যবাদীরা অবিদ্যার কোন ধার ধারে না। 

ব্যক্কহার যে বুদ্ধি বা বিজ্ঞানমুলফ সেই বুদ্ধিই থে পল্রাস্ত,* অর্থাৎ 

হিগেলের কথায় “সে যাহ নয় সেইরূপে প্রতীক্মমান,» ইহা সে 

মতের আচাধ্যগণ মানেন না। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানেরই মাত 

স্বতঃসিহ্ধতা আছে, তাহ ছাড়া অন্ত কোন বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধত! 

নাই ; ইহা সর্ববাদি সম্মত। সেই গণিত এবং পদার্থ বিজ্ঞান- 

মতেই আলোকবাদাদি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমর! 

যাহ! বা যে জগৎ প্রত্যক্ষে দর্শন করি তাহা বা সে জগৎ যে প্রকার 

আমাদের দৃষ্টিতে অনুভূত হয়, বস্ততঃ ঠিক তাহার উন্টাভাবে, 

অর্থাৎ ঠ্যাং উপরে মাথা নীচে এই প্রকারে, তাহার অনুভূত 
হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় ন। কেননা, যে বুদ্ধি হইতেছে 

ইহণর উপলন্ধ। সেই বুদ্ধি পন্রাস্তিমুলক” । এই ভ্রাপ্তি আনাদের 

আই্্ার স্বভাব-সিদ্ধ শক্তিরই নৈমিভ্ভিক বিক্ষেপ। এ পোড়া 

ভগতে থাকিয়া কিছুতেই এ ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি নাই ; কেবল 

নির্বাণমুক্তি বা প্নির্ব্বিকলক” সমাধিট! যদি পাওয়া যায», তবে 

সে রক্ষা! তাত আবার এ জীবনে নয়) অতএব যে নিক্কাতি 

নাই, তাই বুঝ! যাউক! 

এখন তটস্থ ঈশ্বরবাদের নিরাস করিতেছেন । এই শুটম্থ বা 

নিমিভ ঈশ্বরবাদ সেশ্বর সাংখ্যবাদ্দের ও পাশুপাতাদি (শৈব, সৌর 
ও গাণপত্য ) মতেরই উক্তি । প্রথমেক্ত মতে, প্প্রকৃতি ও 

পুরুষের অধিষ্ঠাত! হইস্! ঈশ্বর বিশ্বের নিমিত্ত কারণ*। পাশুপৎ 
মতে, "কারণ, কার্য, যোগ, বিধি এবং হঃখাস্ত বা! মোক্ষ এই পঞ্চ 

পদ্দার্থ। পশুপতি (শিব) জীবগণের মুক্তির জন্ত উপদ্দেশ করি- 

ফ্কাছেন। ভিনি নিমিত্তকারণ, মহদাদি কাধ্য) ওু-কার পূর্বক 

ধ্যাল্সাদি যোগে ভ্রেকালিক-নানাদ্ি বিধি, এবং ছুঃখাস্তই মোক্ষ”। 



পত্যুর সামপ্র- 
স্কাৎ ॥১৭৫ 

ঈশ্বরের প্রধান 

পুরুষাির 
অধিষ্ঠাতৃহরূপ 
নিমিত্ত কারণত্ব 
অসমগ্রস হয়। 

' সন্বন্ধান্থুপ- 
পতেশ্চ ॥৩৮1 
ঈগ্বরে সংঘোগ 

সমরাক্গাদি 
সন্বন্ধের উপপতি 
হয় ন।। 

অতএব ঈশ্বর 
নিমিত্ত কারণ 

হইতে পারে 
না। 

২৭২ বেদাস্ত তত্ব । 

গাণপত্যাদির মতেও ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ; তাহা হইতেই প্রক্কৃতি 
ও কাল দ্বারা বিশ্বস্ষ্টি হয় । বৈশেষিক ও নৈয়ার্িক মণেও 

ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। ইহাদের মত থণ্ডন করিতেছেন । 
ঈশ্বর-প্রধান পুরুষাদির অধিষ্ঠাতারূপে নিমিত্ত কারণ হইতে 

পারেন না; কেনন! তৎকর্তৃক নিশিতৃমাত্র স্বপ্ধপে অসমান সৃষ্টি 

অর্থে তাহার রাগছেষাদিরূপ বিকারিত্ব বুঝায়; তাহা! হইলে তিনি 

অনীশ্বর হন। রাগছ্েষাদি কর্মাতআ্বক, জড় ও অপ্রেরক। স্থতরাং 

ইহাদের ছার! তিনি প্রবস্তিত হইতে পারেন না । যদ্দি বল কর্মের 

প্রবর্তক ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রবর্তক কর্ম, তাহ! হইলে পরম্পরা শ্রয় 

দোষ উপস্থিত হয়। ইহাতে কে কাহার প্রথম প্রবর্তক হইতে 

পারে, তাহ! কিরূপে নির্ণয় হয়? যদি বল যে প্রবর্তক তা" 

স্বার্থ হইতে জাতন্বরূপে রাগঘেষাদি দোত্বের অন্ুমাপক; 

কেনন! স্বার্থছাড়া কেহ কোন কাধ্য যেকরে না, ইহাই সির্ধ। 

স্থতরাং ঈশ্বর রাগঘেষার্দি বিশিষ্ট । ইহার উত্তর এই ধে, তিনি 

দ্বার্থবান্ হইলে জীবাদির গ্রায় (বিজ্ঞান ধার!) সীমাবদ্ধ ও 

অনীশ্বর হন। অতএব নিমিত্তবাদ অযুক্ত। 

সেশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষ (জীব) পৃথক বস্তু। 
তাই বলিতেছেন, ঈশ্বরে সংযোগাদি সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়াও 

ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণত্ব অসমঞ্রদ হয়। উক্তমতে প্রাধান, পুরুষ 

ও ঈশ্বর ইহাদের অবয়ব নাই। অবন্নবশূন্ত সর্বব্যাগীনিত্য 
পদ্দার্থাদ্দির সংযোগ অসভ্ভব। আবার ইহাদের মধ্যে কার্ধ্যকারণ ও 

্রব্যত্ব সম্বন্ধ হেতু ব৷ আশ্রস্রিত্ব এই সম্বন্ধের অভাবে ঈশ্বরের সহিত 
অপরের সমবায় সঘন্ধও হইতে পারে না। এইরূপে অন্তান্ত 

সম্বন্ধেরও অনুপপতি হয়। অতএব বেদাস্থের মানিক সংকল্লন্ধপ 

সমাকর্ষ ছাড়া উহাদের সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না; এক 
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ংযোগার্দি সম্বন্ধ থাকিলেও মানিক তাদ্ধাত্ম্য বা অভেদ উপপন্ন হয়। 

এ্ুবিষয় প্রথম অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে । 

তাঞ্ধিক মতে. কুম্তকার যেমন যৃত্তিকার্দির অধিষ্ঠাতা হইয়া 

ঘটাদ্দি নির্বাণ করে, ঈশ্বর ও সেইরূপ প্রধানে ক্রিয়াকর্তীরপে 

অধিঠিত হইয়া জগৎ নির্মাণ করেন। ইহার খগ্নার্থে উত্তর 

এই যে, অপ্রতাক্ষ ও রূপার্দিবিহীন প্রধানাদ্দির অধিষ্ঠেয়ত্বের 

অভাবহেতু তাহাতে অধিষ্ঠানেক অন্পপত্তি চয়। প্রধানের 

মুন্ভিকাদি হইতে বৈলক্ষণ্যই প্রতীত হয় ; সেজন্য এ তুলন। সঙ্গত 

হয় না । অতএব উক্ত মত অমৃক্ত । 

যদি বল রূপার্দি-বিহীন পুরুষ ব| জীব যেমন ইন্দ্রিয়গণের 

অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইব্ূপ প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে, 

ইহার উত্তর এই যে তাহ! ঠিক নহে ; কেনন| জীবেব সুখ দুঃখাদি 

অশ্ুভৃতি ও জন্মমরণার্দি আছে, এবং প্রধানেব অধিষ্ঠান যোগা 

শরীর নাই। করণ ভইতেছে ইন্ত্ি) এণং জন্মা সৃত্যু খাদি 

অনুভূতি হইতেছে ভোগ। বস্ততঃ জীবদেহেক্দিয়াদি শূন্য হইয়াও 
দেহেক্রিয়াদদ উপাধি গ্রহণ করিয়া উহাদের অধিষ্ঠাতুরূপে 

উহাদিগের হ্বাবা কর্মে নিবদ্ধ ভয়? মৃত্যুকালে সে সকল ভ্যাগ 

করে; এবং এইরূপে জন্মমৃত্্যু সুখ ঘঃখাদি ভোগ করে। ঈশ্বর 
সন্বন্ধেও এইরূপ কথিত হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বরও যে দেচেন্দ্িয়াদি 

শন্ত হইয়। প্রধানকে উপাদান করিয়া তা! দ্বারাই স্থষ্টি করেন 
এবং প্রলয়ে তাহাকে তাগ করেন এইরূপ বলিলে, তাহাকেও 

জীবের স্তায় জন্মমৃতা শ্খ-দ্ঃথের ভোগী বল! হয় অর্থাৎ গৌণ 

বল! হয়। প্রধান গ্রহণ তাহার পক্ষে জন্ম এবং উহার ত্যাগ 

তাহার পক্ষে মৃত্যু হইয়া পড়ে। এইরূপে তাহা পঞ্ষে ভোগাদি 
সম্ভব হইয়। পড়ে; এবং তাহা হইলে তাহাতে ভোগাদির 

১৮ 

হণ৩ 

অধিষ্ঠানাম্ুপ- 
পত্তেশ্চ ৩৭ 
প্রধানে 

ঈশ্বরের 

আঁধষ্ঠ।ঠনের 
অন্বপপত্তি 
হেতু নিমিত্ত 
ঈশ্বর বাদ 

অযুক্ত। 

করণবচ্চেম্ 

ভ্োগানিভাঃ।৪০ 
জীবেশ্ডিয়বৎ 
ঈশ্বরের ও 

প্রধানের মধ্যে 

অধিষ্টাত ও 
অধিগের সথন্ধ 

হইতে পারে, 

যদি ইহ। বল 
তাহা ঠিক 
নহে; কেনন! 
জীবের 

ভোগাদি 
আছে। 



অন্তবত্বম 
সর্বাজতা। 

যা 158১1 

তাকিক দের 
তে ঈঙ্বরে 

ঘঅনভ্ভবত্ব 
€ অনিত্যত্ ) 
ও অসর্ববজত। 
দোষ হছ। 

৮. বারা ন্য্রানেবুলাল 
বি রে এ 

১১] বেদাস্ত তত্ব । 

করণরূপ ইন্দ্রিয়ায়তন দেহ কল্পনাও সম্ভব হয়। ম্তরাং 

উক্তমত অধুক্ত। রি 
যদি বল আদৃষ্টানুরোধে ঈশ্বরে কিঞিৎ দেহাদি, অর্থাৎ সত্য 

ংকল্লাত্মক দিবা দেহার্গি, সম্ভব হইতে পারে; ইহার উত্তর এই 

যে, তাহা হইলে ঈশ্বরের অনিত্যতা ও অসর্বজ্ঞত। দোষ ঘটে। 

কেননা যদি ঈশ্বর দেহাদি সম্বন্ধঘটিত কোন গুণধুক্ত হন, তাহ) 
হইলেই তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহার্ূপে কর্্মাধীন বা! পরিচ্ছিন্নস্বরূপ হন) 

তাহ। হইলেই তিনি অস্তবান্ হইলেন ১ অস্তবান্ হইলে আদিবান্ও 

যে হয় ইহাও স্বীকার করিতে হয় ;) এইরূপে তাহাতে অনিত্যতা- 

দোষ প্রাপ্তি তয়। ঈশ্বর কন্দ্াধীন বা অনিত্য হইলে তাহাতে 

সর্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হইতে পারে না। 

আবার, তাকিকগণের মতে, ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষ এই তিনই 
অনস্ত এবং পরস্পর ভিন্ন। জীব অনস্ত ও অসংখ্য । এমতও 

যুক্ত নে । কেনন! এথানে প্রশ্ন আসে যে, ঈশ্বর হইতে প্রধানের 

পরিচ্ছিন্নত্বের বা! ইয়ত্া-পরিচ্ছেদের “কারণ” কি? যদি বলষে 

ইহ! ঈশ্বর কর্তৃকই পরিচ্ছিন্ন, তাহা হইলে ঈশ্বরেরও পরিচ্ছিন্নত। 

প্রসঙ্গ হয়। তাহা হইলে তাহাতে অনিতাতা দোষ ঘটে ; কেনন। 
যাহ! পরিচ্ছিনন তাহাই অনিতা । প্রধানের অপরিচ্ছি্নত। ব! 

রূপার্দি-বিহীন অবিশেষতা স্বীকার করিলে ঈশ্বরের “অধিষ্ঠান” 

অসম্ভব হয়; এবং তাহার ঈশ্বরত্ব ও সর্বজ্ঞত্বও থাকে না। আবার 

জীব সংখ্যা ঈশ্বরের নিরূপণীয় না হইলে তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা যাইতে 
পারে না। নিরূপণীয় হইলেও, তাহার ও তাহান্দের মতইনবত্ত। 

পরিচ্ছেদ ঘটে। এই সমুদায় কারণাদিবশতঃ উক্ত মত অধুক্ত । 

পরবর্তী কয়েকটা সুত্রন্থারা ভাগবৎ ও শক্তিবাদদ নিরান করা 

হইয়াছে। র্. 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৭৫ 

যেমন ঈশ্বর শুধু নিমিত্ত হইতে পারেন না, তেমনই তিনি 
শুধু উপাদানও হষঈটতে পারেন না। বেদান্ত মতে তিনি 
নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই বটে। ভাগবত মতে ভগবান্ বাস্থদেব 

একমীত্র নিরঞ্জন, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানবপুঃ এবং পরপ্রকুতিম্বরূপ পরমার্থ 

তত্ব। তিনি নিজেকে চারিব্যহে বিভক্ত করিয়! বিরাজিত। 
বান্থদেব বাহ পরমাস্মা ; বাসুদেব হইতে সংকর্ষণব্হ জীবের 

উৎপত্তি ঃ সংকরধণ হইতে প্রহায় ব্যহ মনের উৎপত্তি ; এবং প্রহ্যয় 
হইতে অনিরুদ্ধ ব্যহ অহসঙ্কারের উৎপত্তি । শক্তিবাদ মতে, সার্ববজ্ঞয 

সত্যনংকল্লাদিগুণবতী শক্তিই বিশ্বহেতু। পরমাত্মা বান্থদেব 

হইতে অবিগ্যা-কল্পিত জীবাদির উৎপত্তি অবশ্তই বেদান্ত বিরুদ্ধ 
নহে । কিন্ত সংকর্ষণাদ্দির ষে পর পর উৎপত্তি, এই সকলই বেদাস্ত 

বিরুদ্ধ। এই সকল উৎপত্তি, শুধু উপাদানমাত্র বা! শক্তিমাত্র 

হইতে উৎপন্দি বুঝান হেতু, প্রকারান্তরে শক্তিবাদেই পর্যবসিত 

হইয়া পড়ে; এবং তাহা হইলেই শুধু উপাদান মাত্রই বিশ্বহ্েতু 

ভয়! পড়ে । তাহাই নিবাস করিতেছেন । 

গুধু শক্তি দ্বরূপা প্রকৃতির উপাদান হইতে উৎপত্তি অসম্ভব হয়; 

যেমন শুধু স্ত্রী হইতে সন্ভান-উৎপত্তি অসম্ভব হয়; অর্থাৎ পুকুষ- 
সংসর্গ ব্যতীত, বা নিমিত্ৃম্বব্ূপ চৈতন্তের “অনু প্রবেশ” ব্যতীত 

উহ সম্ভব হয় না। সেইরূপ নিমিত্ত ব্যতীত শুধু প্রকৃতি হইতে 

উৎপত্তি হইতে পারে না। শুধু মৃত্তিকারূপ উপাদান দ্বার! ঘট 

হয় না; কুস্তকাররূপ ণ“জ্ঞানশক্তি”* সম্পন্ন নিমিতেরও প্রয়োজন । 
পরমাত্ম! বাসুদেব “নিরঞ্জন” পরাৎপর $ তাহ। হইতে বিশ্বোৎপত্তির 

উপযোগী দেহেত্িয়রূপ করণ তাহার নাই। অতএব তাহ! 

হইতে উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। সংকর্ষণ জীব মস্ত্রপুজাদি 

সম্ভজা! তাগাকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ “মোক্ষ” লাভ করে ; ইহাও 

সম্ভবাৎ 1৪২ 
পরমাজ্ম। 

বাহছদেব 

হইতে, 
অর্থাৎ পরাৎ- 
পর বাপর 

প্রকৃতি হইতে, 
পর পর ভাবে 

ংকধণাদির 
উৎপত্তি 

1৮. ০৮০৪:০৮০:০০৪৪,১৪১:০০৮১০৪০০ 



নচকর্ত £ 
করণম্ ॥৪৩॥ 
কর্ত। সংকর্ষণ 

হইতে করণ 

প্রদ্যম্েরও 

উৎপত্তি 
অসম্ভব । 

বিজ্ঞানা দি- 
ভাবেব। তদ- 

প্রতিষেধ2188॥ 
জীবাদির 

বিজ্ঞানা!দ 
এশিক ণক্তি 
্বীকার 
করিলেও 
উৎপগ্ি যে 

অসম্ভব এই 
দোষের 

প্রতিবেধ 
হয় না। 

বিপ্রতিষে- 
ধাচচ ॥৪৫। 

ভাগঙতের মত 

শ্রুতির বা 
বিশুদ্ধ 
দর্শনেরও 

বিরোধী। 

৬ বেদান্ত তত্ব। 

ভাগতের মত। পরপ্রকৃতিম্বরূপ বাসুদেব হইতে জীব সংকর্ষণের 

উৎপত্তিশ্বীকারে জীবের উৎপত্তিমভান্ধপ অনিতাত। দোষাপত্ি 

হয়) কেননা উক্ত মতে “জীবত্ব” বা সংসারিত্ব চৈতন্তের 

উপাধি নছে। কিন্তু তাহাকে অনিত্য বলিতে গেলে “মোক্ষ 

অসিদ্ধ হয়। অতএব সংকর্ষণাদির উৎপগি সম্ভব ন| হওয়ার 

ভাগবত মত অযুক্ত । 

জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তি অসম্ভব ; যেহেতু জীবের 

মুখ্য কর্তৃত্ব অন্িদ্ধ, কেননা *টৈতগ্তমাত্র* নিমিত্ত কারণ পরম- 

রই মুখ্য কর্তৃত্ব দিদ্ধহয়, অতএব শুধু উপাদান ন্বরূপিণী 

জীবপ্রকৃতি হইতে মনের উৎপত্তি অসম্ভব । 

ভাগবত মতে বান্থুদেবাদি সকলেই সর্বত্র, সর্বগত, অনন্ত 

গুণ সম্পন্ন ইত্যাদি । এইরূপে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে বিজ্ঞানাদি 

উশিকতাব স্বীকার করিলেও, বান্থদেব হইতে উহাদের বা জগতের 
উৎপত্তি ষে অসম্ভব, এই দোষের থণগ্ডন হয় না। কেনন। 

গুণার্দির সাম্যবস্থাই হইতেছে প্রকৃতি; এই সাম্য ভঙ্গ হইলেই 

জগৎ প্রকাশিত হয়। নুতরাং উহাদের মধ্যে শক্তি-তারতমোর 

উল্লেখ না থাকায় উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। 

উক্ত শাস্ত্রে জ্ঞানাদির গুণত্ব কথিত হইয়াছে ; অর্থাৎ বাস্ু- 

দেবাদি ধশিক বিজ্ঞান ভাবাঁদি নিজেরাই ”গ৭” এবং নিজেরাই 
“গুণী” এইরূপ কথিত হইয়াছে । ইহ! দর্শন বিরুদ্ধ। আবার 

ইহাতে বেদের নিন্দাও মাছে । অতএব ইহ! বেদবিক্ুদ্ধ। অত এব 

উত্তমত অযুক্ত | 

এই অধিকরণের যুক্তিগুলি দ্বার! স্পেন্সারের মত নিরাককৃত 

হয়। 

এই পাদে এতিহাসিক সংশয় এই বে, ভগবান বাদরায়গ্ষ 



ভিতীয় অধ্যায় । ২৭৭ 

ব্যাসদেবের রচনায় আমরা পরবর্তী কালের দার্শনিকদের 

(বৌদ্ধ ও জৈনদের মতদাদির সমালোচন! দেখি কেন? ইহার 
উওরে এই বলাষায় যে, হয় উক্ত মতগুলি বহু পুর্ব্ব হইতেই 
চলিয়া আসিতেছিল, অথবা ্র্গহুত্রের রচনাই ভগবান ব্যাসদেব 

হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান শঙ্কর পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। 

সমালোচনাগুলি অদ্বৈত মতেই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত হয়। 

হয়ত ইহাও হইতে পারে যে, ভগবান শঙ্কর বৌদ্ধধন্মার্দির প্রভাব 

নই করার উদ্দোশ্টে বেদান্ত প্রচারকল্ে নিজের রচনাও ব্রহ্গস্থত্রের 

মধ্যে সন্পসিবেশিত করিয়াছিলেন । এই কারণে গীতায়ও যে তাহার 

রচন! সন্নিবেশিত হইতে পারে, এ অন্ুমানও অযুক্তিকর নহে; 
এবং হহাই যে এই হই শান্বের অত্যাশ্চধ্য সর্ধাঙ্গসৌন্দধ্যতার 

গঁধান কারণ হওয়ার উপযুক্ত, সেজন্ত উক্ত অনুমান সঙ্গতই 

বোধ হয়। 

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত । 



নবিয়দ 

আতেং 8১৫ 

বিয়ৎ অর্থাৎ 
আকাশ জন্মবান্ 

নহে; কেনন। 

ছালোগ্যে 
তাছার জন্ম 

শত হয় না। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

জতীম্্র পাচ 

এই পাদে ব্রহ্ম হইতে সমস্ত তত্বের উদ্ভব ও তংকর্তৃকই 

তাহাদের নাশ ইত্যার্দির বিচার করিয়াছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ 

পাদে শ্রুতি বিরোধ সমূহ নিরাস করিয়! সমন্বয় দৃঢ় করিয়াছেন । 

ছান্দোগ্যে আছে, “তদৈক্ষত বনৃস্তাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজে।- 

ইস্থজত তত্তেজ এক্ষত বহুশ্তাং প্রজায়েয়েতি তদপোহস্থজত ত। আপ 

বক্ষস্ত বহ্বাঃন্তাম তা অন্নম শৃজ্ন্তেতি*। এখানে ।যথাক্রমে তেজ. 

জ লও অন্নের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে । অতএব সংশয় এট যে, 

আকাশের উৎপত্তি আছে কি না? যখন ছান্দোগা শ্রুতিব সৃষ্টি 

প্রকরণে আকাশের উল্লেধ দেখ! যায় না, তখন আকাশের উৎপত্তি 

নাই বলিয়াই গ্রাহ হউক? 

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকারে স্থষ্টির গ্রক্রিয়া কথিত 

হইয়াছে । এইরূপে উহাদের মধ্যে সৃষ্টি ক্রমের ও তত্বসংখ্যার 

বৈপরীত্যও দৃষ্ট হয়। কোন শ্রতিতে আকাশের পর তেজের 

উৎপত্তি, আবার কোন শ্রুতিতে তেজের পর আকাশের উৎপত্তি 

কথিত হইয়াছে । এইরূপে শ্রুতি কলের মত বিরোধাদি আছে । 

তবে কি শ্রুতি সকল সমঞ্জস বিহীন? উত্তর এই যে, শ্রুতিসকল 

অসমঞ্জস নহে। কল্পভেদই ক্রম বৈপরীত্যাদির কারণ বলিয়৷ 

কথিত হইয়াছে । এখানে আকাশের উৎপত্তি বৌধিক! শ্রুতি ন 

থাকার আকাশ উৎপত্িমান নহে; অতএব ছান্দোগোযের মতে 

ইহ, মুখ্যজ্যোতিঃরূপ ম্বয়ংসিদ্ধ চিৎশক্তিগুণক ব্রঙ্গলিঙগদাত্রথ। 
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তাই ছান্দোগ্যে অগ্রে সেই পজ্যোতিরুপক্রমিত* তেজের, অর্থাৎ 

ঝুঁন্ধগ্রাহা হুশ্্ম পদার্থের, স্ষ্টি উক্ত হইয়াছে । স্থতরাং ছান্দোগ্য 
“তেজকেই* সেই চিৎশক্তি গুণক বোধস্থরূপত্বের “বিক্ষেপাত্বক* 

প্রকরণরূপ হ্থক্ম পদার্থস্বূপ “বিজ্ঞান” বা! উপলন্ধিগুণ মাত্র 

বলিয়। বুঝাইয়াছেন। 

ছান্দোগো আকাশের উৎপত্তি শ্রুতি নাই বলিয়া, তবে কি 

আকাশ অগ্ুৎপনন বলিয়াই নির্ধারিত হইবে? উত্তরে কহিতেছেন, 

আকাশের উৎপত্তি এঞতিও কিন্তু আছে। অতএব আকাশ 

উতৎপত্তিমান ; তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । ছান্দোগ্যে উহার 

উৎপত্তির কথা ন। থাকিলেও তৈত্তিরীয়কে আছে । যথা, পতন্মাৎ 

বা এতম্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ, আকাশদ্বাযুরায়োর প্রি, 

অগ্নেরাপোহভ্তোমহতীপুথিবী* উত্যাদ । ছান্দেেগো তেজের ও 

তৈত্তিরীয়কে আকাশের প্রথমোতপত্তি কথিত আছে। এখন 

ংশয় এই যে কাহার প্রথমোৎ্পন্তি ? 

এইব্ূপ শ্রুতি বিরোধের শঙ্কান্ন বল! যাঁয় যে, আকাশের উৎপত্তি 

শ্রুতি গৌণী। ইহা! মুঝ্যার্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেননা 
আকাশের অনিতাত্ব চক কোন প্রমাণ প্রয়োগের অপস্ভব বশতঃ 

উহার উদ্ভবজ্ঞাপক শ্রুতি গৌণী বলিয়াই গ্রাহ্ হয়। উপাধি 

বিহীন, নিরাকার আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। ঘটাদি দৃশ্বমান 
বা অনুভবযোগ্য বস্তুসত্তাদ্ধারাই উহ্হার আসন্তিত্বোপলন্ধি হয়) 

ঘটাদির অর্থাৎ দৃশ্ঠমান ব|! অনুভব যোগ্য বস্তর অভাবে, উহ! 
উপাধি বিহীন হইলে, উহার এমন €োনরূপ চিহ্ন থাকে না 

যন্্ার! উহাকে উৎপত্তিমান বস্তসত্ত। বল। যাইতে পারে। ব্সবিশেষ 

শৃক্ঠোপলান্মাত্ররপে সর্কথ! নিত্যভাবেই বিরাঙ্জিত ণাকে। 

+কতেজ* প্রকাশাদি দ্বার “অন্থভব" যোগ্য, কিন্তু আকাশ অনুভব 

অস্তিতু ॥২ঃ 
আকাশের 
উৎপত্তি 
শ্রতিও আছে 

গৌণ্যসম্ত- 

বাৎ ৫৩ 

আকাশের 
উৎপত্তিশ্রুতি 

গোঁণী; কেননা 

তাহার সমবান্ী 
ও অসমবারী 
কারণের, 

আকাশের 

পরমাণুর এবং 
পরমাণু- 
সংযোগাদির 

0৮০৩: 48:34529. টি 



২৮০ বেদান্ত তত্ব । 

অসন্ভবহেতু যোগ্য নহে। সুতরাং যাহা অনুভব যোগা নহে, সেইরূপ “অবিশেষ* 

০ গা কখনই “কায” হইতে পারে না। বিশেষ বস্তই মাত্র জন্ম- 

প্রযোজ্য নহে। সম্ভাব্য বা কাধ্য হইতে পারে। এস্থলে যাহ! কার্ধ্য নহে, তাহার 
অবশ্তই কোন কারণ বা হেতু নাই; সুতরাং তাহ! অনাদি সিদ্ধ 
নিত্য বস্ত। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকেরাও আকাশের উৎপত্তি 

ত্বীকার করেন না। তাহাদের মতে আকাশ নিরাকার, উৎপত্তি 

বিহীন ; কেননা 'আকাশ জন্মাইবার কারণরূপ দ্রব্যান্তর নাই, 

এবং পরমাণু সংষোগাদিও নাই। তাহার! বাযুপ্রভৃতি ভূত চতুষ্টয়ের 

পরমাণু স্বীকার করেন কিন্তু আকাশের পরমাণু স্বীকার করেন 

না। “জন” বস্ত মাত্রেরঈ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ 

আছে। তুল্যজাতীয় বস্তই দ্রব্যোৎপত্তির * সমবাক্সিকারণ ৮ । : 
আকাশের তুল্যজাতীয় বস্ত কোথায়? দ্রব্যান্তর ন। থাকিবে 

অসমবার়ি কারণও থাকিতে পারে ন। 3 এবং এই উভয়ের অভাবে 

"নিমিত্ত কারণেরও” অভাব হয়। এইরূপে বৈশেষিকাদির মতেও 

আকাশ উৎপত্তিমান নহে । এই সমুদায় প্রমাণ প্রয়োগাদি বশতঃ 

আকাশের উৎপত্তিশ্রতি যে গৌণী ইহাই প্রতীত হয়। তাহ! 

হইলে শ্রতিবিরোধ কিরূপে নিরাস হয়? 

আবার শব্ধদবারাও আকাশের অনুৎপত্তি সিদ্ধ হয়, কেননা 

শব্বাচ্।8।  বৃহ্দারণ্কে আছে, প্অন্তরীক্ষং চৈতদমৃতম্*। “আকাশবৎ 
১ | সব্ধগতশ্চনিতাঃ*, “আকাশ আত্মেতি”, এইরূপ আকাশের 

অনুৎপত্ি অনুংপতিবোধিক! আরও শ্ররতি আছে। অতএব আকাশের 

দিগ্ধ হয়। উৎপত্তি শ্রুতি গৌণী। এস্লে শ্রুতি বিরোধের কিরূপে নিরাস হয়? 

যদি বল যে, এই তৈত্তিরীয়ক শ্রুতির “আকাশঃ সম্ভৃতঃ” 

এবাক্যে "সভ্ভূত” শষ এস্থলে গৌণ কেন হইবে, ইহা বায়ু অগ্রি 

প্রভৃতিতে মুখ্যতাবে অনুবর্তিত হুইয়! আবার আকাশে গৌণ অর্থে * 
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কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, কোন বিষয় 

এবস্থলে মুখ্যার্থে এবং অন্ত স্থলে গৌণ অর্থে প্রযোজা হইতে পারে। 

যেমন এক বন্ধ শব্চেরই কোন স্থলে মুখ্যার্তা এবং অন্তস্থলে 
গৌণার্থতা সম্ভব হইয়! থাকে, ইহার সন্বন্ধেও এইরূপ বদ| যাইতে 
পারে। তৃগুবল্লীতে আছে, “তপসা ব্রদ্গ জিজ্ঞাসম্ত তপোত্রদ্ধ*। 

এই ব্চনে একই ব্রক্দমশবের ব্রহ্ববিজ্ঞান-সাধনরূপ তপে গৌণত্ব 

এবং ৰিজ্ঞেয় ব্রন্মে মুখাত্ব দেখ। যায়। এস্থলে “সম্তৃত* শবও তজ্রপ 

বুঝিতে হইবে । ব্রহ্ম শব্দে "অনময়* বিশেষণে অন্ন যেমন ইহার 

গৌণার্থ এবং “ক্আনন্দময়* বিশেষণে আনন যেমন ইহার মুখ্যার্থ 

উহাও সেইরূপে প্রযোজা । অতএব আকাশের উৎপত্তি শ্রুতি 
/গোৌণী। আবার যাঁদ বলে, যদি আকাশকে অন্ুৎপন্ন বলা যায় 

তবু। “একমেবাদিতীয়ং* ও প্ত্রক্মনিবিদিতে সর্বং বিদিতং স্তাৎ* 

ইত্যাদি বচনের কিরূপে সামপ্রস্ত .সঙ্গত হয়? ইহার উত্তব এই 

যে, সামগ্রন্ত অসম্ভব নহে; কেনন। পব্রহ্ম আকাশশরারঃ”, 

“আকাশাত্ম।”, ইত্যাদ বাক্য দ্বার! ব্রহ্ধ ও আকাশের অভেদে 

পচার উপদি্ট হইয়াছে। অদ্বিতীয় শবদার! কেবল অন্ত 

“অধিষ্ঠাতার* প্রতিষেধ প্রতীত হয়। সুতরাং আকাশ থাকিলেও 

তিনি অগ্থিতীয়। অতএব আকাশের উৎপত্তি বোধিক শ্রুতি 

গোণী। এস্থলে শ্রুতি বিরোধাদি কিরূপে নিরাকৃত হয়? 
এখন মীমাংসার্ধে কহিতেছেন, বস্তরতঃ শ্রুতি বিরোধাদি নাই। 

আকাশের উৎপত্তি শ্রুতি গৌণী নহে। ছান্দোগ্য মতেও, কার্য্য ও 

কারণের অভতেদ স্বীকারে, নিত্যোপলব্ধিগরপ নিগুপণ চিৎমাত্র 

ব্রন্মের তদীক্ষণরূপ “চিৎশক্তি”-ভূত অবিশেষস্থূপ উপলব্ধি-গুণমাত্র 

আকাশ “কার্ধয* হইলেও, কারণ হইতে ভিন্ন না হওয়ায়, আকাশকে 

ব্হ্ধগ্বল। হইয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে আকাশ উৎপত্তিমান। ইহা 

২৮১ 

হ্যাচচৈকশ্ত্রহ্গ- 
শব্দবৎ ॥৫। 
এক বিষয়েরই 
এক স্থলে 
মুখ্যার্থত। এবং 
অন্তগ্থলে 
গৌণার্থত। হয়, 

যেমন “ব্রহ্ম” 

শবের অন্পতপঃ 
প্রভৃতিতে 
গৌণার্থত। ও 

আননে 

সুখ্যার্থতা 
সেইরূপ এক 

“সম্ভব” পদেরই 
আকাশে 
গৌণার্থত। এবং 
জন্গুলিতে 
মুখ্যার্থতা সঙ্গত 
হয়। 

প্রতিজ।হহা নি- 
রব্যতিয়েক।- 
চ্ছবেভ্যঃ ॥৬| 

আকা শোৎপত্তি 
তি গৌনী 
নছেঃ ফেননা 
কাযাকারণের 

অব্যতিয়েক 



বা অভেদহেতু 

এবং সেই 
কারণে 
“যেনাশ্রুতং 

শ্রুতং” ইভা দি 

হইতে “এ 
তদাস্ামিদং 

সর্ববং* এই 
পধ্যন্ত শ্রতি 
কথিত প্রতি- 

জ্ঞার অহানি 
বা অপরিত্যাগ 
সঙ্গত হওয়ায়, 

ইহা সিদ্ধ হয়। 
ছান্দোগোের 

উক্ত বচনাদি 
হইতেই ইছ। 
জানা যায়। 

যাবদ্িকারস্ত 
বিভাগে। 

লোকবতৎ ॥৭॥ 

যাবদিকার 
তাবদিভাগ; 

ইহ! লৌকিকে 
দৃষ্ট হয়। 

৮ বেদাস্ত তত্ব । 

অবিশেষ হইলেও, অথবা ইছার “অনুভব” না থাকিলেও, অর্থাৎ 

শৃন্টোপলব্ধি গুণক মাত্র হইলেও, ইহা! চিৎ শক্তিরই *ভাব্বর্টে ; 
*অভাব” নহে । অতএব ইছা “চিতপ্রকরণ* রূপে বা বিজ্ঞান 

স্বরূপে উৎপত্তিমান কার্ধামাত্র । ছান্দোগ্য “যেন অশ্রতং শ্রুতং 

সি এতদাত্ম্য মিদং সর্ধবং" ইত্যাদি বচনাদি দ্বারা কার্ধ্য কারণের 

অভেদ প্রতিপন্ন করিয়া! সমন্তকেই প্তদাত্মক*” স্বীকার করার, 

আকাশ কার্য হইলেও কারণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে; এবং 
“আদি” তত্ব স্বরূপে, অর্থাৎ চিৎশক্তিমাত্রভূত বিজ্ঞানতত্ব স্বরূপে, 

আকাশ "ব্রহ্ম“অর্থে ই প্রযোজ্য হইয়। থাকে । সুতরাং ছান্দোগ্যে 

ও তৈত্তিরীয়কে বিরোধ নাই। কেনন। অপ্রধানের ত্মনুরোধে 

প্রধানের ত্যাগ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। (১৪।১।২ সুত্র 

ব্যাখাদি দ্রষ্টবা )। 

লৌকিক ব্যাপারে যেমন ঘটাদি বিকারী বস্ত মাত্রেই বিভাগ 

বিশিষ্ট, অর্থাৎ ভেদ বিশিষ্ট, কাধ্য রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আকাশও 

পৃথিবী হইতে বিভক্ত বা পৃথকরূপে প্রতীত হয় বলিয়া, ইহা 

ঘটাদ্িব জারমান স্বব্ধপে বিকারী কার্ধ্য বলিয়াই গ্রাহ। আত্মা 

পৃথিবী প্রভৃতি হইতে পৃথক বা বিভক্ত নহে ; এজন্ত ইহ! বিকারী 

ৰা জায়মান হইতে পারেনা । একমান্র আত্মাই প্রত্যক্ষের বিষয় 

নহে, তদ্যতিরিত্ত আর সমস্তই 'প্রত্যক্ষের বিষয় । অবিশেষ ব৷ 

নিরুপাধিক হইলেও, “আকাশপ্রতীতি* চিৎ-বিবর্তক্ূপে উপলব্ধি- 

শ্ববপে প্জায়মান”। অতএব আকাশের উৎপত্তি আছে। 

“জ্যায়ান্ আকাশাং* এই শ্রুতিদ্বার! ব্রদ্মকে শ্রেষ্ট বা পর বলিয়াই 

বুঝান হইয়াছে; অতএব আকাশের ব্রঙ্গ হইতে উৎপর্তি সিদ্ধ 

হয়। ্তরক্ম আকাশবৎ নিত্য ও সর্বব্যাপী” এই শ্রুতি দ্বার! 

উপমান্থলে ব্রন্দেরই মহত্ব বুঝান হইয়াছে । বরং শ্রতিধার। 
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ব্রহ্ম হইতে ক্রমপর্ধ্যায়ে আকাশাদি মহাভূতের উৎপত্তি নিশ্চিত 

হইয়াছে । 

এখন “আকাশ ন্বরূপ* ব্রঙ্গ হইতে বাযুর (অদৃশ্ত পদার্থাদির 
€0889008 3070810008) উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । 

যেমন আকাশ উৎপত্তিমান বাধুও সেইরূপ উৎপত্তিমান। 

“আকাশাদ্বীযু:*, এই তি দ্বারাই বায়ুর উৎপত্তি নিশ্চিত হয়। 

প্বাযুরেব বাটি সমষ্টি” এতদ্বারা বাযুখবে বায়বীয় বা অদৃষ্ঠ 
পদ্দার্থ মাত্রই বুঝাইয়াছেন ; এবং এখানেও “মাতবিশ্বার্থে” যাহা 

অস্তরীক্ষে চলে, অর্থাৎ অনৃষ্ঠ হইলেও বোধগম্য হয়, তাহাই বোধ্য। 

শতিতে *সৈষানস্তমিতা দেবত| যদ্বাধু১+ এই বচন দ্বার! যে বাযুকে 

,শঅমর” বলিয়াছেন ইন! আপেক্ষিক মাত; কেনন! গৌণ রূপিণী 
অপ্ুরাবিদ্ত। বা “সংবর্গবিগ্ঠা” দ্বাবাই ,বাসুর উপাসনা বিহিত 

হইরাছে। কিন্তু পদার্থের যে প্বাস্তবিক* ধ্বংস নাই অর্থাৎ 

“অভাব” নাই, ইহাই হইতেছে এই তির মুখ্যার্থ । 

এখন সংম্বরূপ ব্রঙ্গযে ভন্য নভে, জগতের জনক, তাহাই 

কছিতেছেন। এনচাস্ত কশ্চিজ্জনিত।” ইন্যা্দি শতি দ্বারা বুঝ! 

যায় যেসতেব বা ব্রহ্ষের উৎপত্তি নাই। তাহার কারণ ব৷ প্রভু 

নাই। মুলকারণ অবশ্তাই স্বীকার্ধয; নচেৎ, ইহার অন্বীকারে, 

অনবস্থাপত্তি হয়। মুলকারণ শ্বয়ংঁসদ্ধ “সত্য* | যাঁঠ1 শ্বয়ংসিদ্ধ 

তাহার “৭৮ বা! বিকার থাকিতে পারে না) কেননা তাহা 

হইলে এই গুণ বাদ দপে সেই সত্যের তারতমা হয়; এস্থলে 

উহার স্বরংসিদ্ধতা যুক্ত হয় না। অতএব ইহার নিগুপতা হেতু 

ইহাতে অতিশয় বা তারতম্য থাকিতে পারে না। অতিশয় বা 

তারতম্য ছাড়। প্প্রকৃতি-বিকারশ্কূপ কার্ধাকারণ ভাব হইতে 

পঠ্ির না। অবিকারী "সামান্ত” হইতে তদ্ছিবর্ত রূপে মাত্র প্ররু তি- 

এতেনমাতরি- 
[ব্যাখ্যা তঃ0৮॥ 

আকাশের 
উৎপত্তি কথন 
খারা বামুর 
উৎপত্তিও 

ব্যাখ্যাত হয়। 

অসস্তবস্ত 
সতোংনুপ- 

পত্তেঃ 1৯॥ 
সতের ব! 

ব্রন্গের উৎপত্তি 
নাই; কেনন। 

শুতিও যুক্তি 
মতে তাহার 
কারণের 

অন্গুপপত্তি হয়। 



তেজোইতস্ত- 

থাহাহ ॥১০॥ 

বায়ুরূপ ব্রহ্গ 
হইতেই তেজের 
উৎপত্তি 

কথিত। 

আপঃ 8১১৫ 
“জগ্নেরাপঃ”। 

২৮৪ বেদাস্ত তত্ব । 

বিকার রূপ “বিশেষের” উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। এই *বিবর্ভ” ুয়ং 
সিদ্ধ বস্তু স্বরূপ সামান্তের শ্বভাবসিদ্ধা শক্তির বিক্ষেপ জনিতমাত্র ; 
নিজে বস্ত নহে। যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘট ইত্যার্দি সেইরূপ 

সামান্তের বিকার বিশেষ | এজন্য “সৎ* হইতে “সতের” উৎপত্তি 

হইতে পারে না। যেহেতু সৎ” বিকাত্ী নহে, অতএব ইহাও 

"সামান্য স্বরূপ” ; সুতরাং ইহার উৎপত্তি নাই। 

এখন কাধ্যকারণের অতেদ যোগে বাযুস্বরূপ ব্রক্গ হইতে যে 
তেজের উৎপত্তি তাহাই কহিতেছেন। 

কার্্যকারণের অভেদত্ব হেতু বারুষ্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তেজের 
থ্রি । 

“তত্তেজোইস্যজত” ও *বায়োরগ্রিরিতি* ইত্যাদি মতে ছান্দোগ্যে 

ব্রহ্ম হইতে ও তৌত্তবীয়ফে বাযু হইতে তেজের উৎপত্তি শ্রুত হুয্প। 

এখানে সংশয় এই যে, তেজ ব্রহ্ষমূলক কি বাযুমূলক ? ইহার 

উত্তর এই যে, প্রাণ, তপঃ ও তেজ ইহার্দের সকলেরই ব্রহ্ষত্ব 

সিদ্ধ হইলেও উহাদের সাক্ষাৎ ব্র্গ হইতে উৎপত্তি পিদ্ধ হয় না) 

কার্যাকারণের অভেদত্ব হেতু ইহার! সকলেই ব্রহ্ষন্বরূপ। এস্থলে 

“্রন্ধ স্বরূপ” বাধু হইতে জন্ত স্বরূপেই তেজ প্ব্রহ্ম-প্রভব” বলিয়! 

সিদ্ধ। অনৃষ্ত পদার্থাদি যে গতি গ্রকরণাদি যোগে তাপ, আলো! 
ও বিছাৎ ইত্যাদি রূপ তেজাদি রূপে অভিব্যক্ত, ইহা আধুনিক 

পদার্থ বিজ্ঞানেও জান যায়। 

বেদোক্ত তেজোরপ বন্ধ হইতে জলের উৎপত্তি তাহাই 

কহিতেছেন। তেজোরপ ব্রহ্ম হইতে জলের ( জলীয় পদার্থাদির, 

11010 $0086%1)06 ) উৎপত্তি । যদিও “তদপোহস্থজত” শ্রতিদ্বারা 

সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই জলের উৎপত্তি আশঙ্ক! হয়, কিন্তু “অগ্নেরাপ:” 
এই শ্রতি দ্বার! পূর্বোক্ত যুক্তিমতে ব্রদ্ধ শ্বরূপ তেজ “বা! 
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অগ্রি (তাপ) হইতেই জলের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়? সাক্ষাৎ ব্রন্ধ- 

প্রঙীবরূপণে নহে। তেঙ্জাদিবূপ তাপাদির তারতম্যাদি হইতেই 

ইহাদের দ্বারা অনুস্যুঠ কারণরূপ অৃগ্ত বা বাম্পীর পদার্থাদি যে 
জলীয় ও কঠিন (90119) পদার্থে পরিণত হয়, ইহা বিজ্ঞান সম্মত 

বটে। সুতরাং বার অগ্নি জল ইগার| একই মাত্র পদার্থের 

আভাসাদিরূপ অবস্থা ভেবার্দ মাত্র । অর্থাৎ একমাত্র বর্গ 

খ্বরূপেরই অবিদ্য। কমন ব্যাবহা।রক প্বব্ূপ বা বিবন্ত মাত্র । 

ছান্দোগ্যোক্ত জলোতপন অন্ন অর্থে পথিবা, ইহাই বুঝাইতেছেন। 

“তা আপ এক্ষস্ত বহ্বম্তাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্ম স্যজ্গত* 

এই ছান্দোগ্যোক্তি হইতে জল ভইতে অন্নের উংপান্ত শ্রুত হইলেও 
“অন্ন” পবা পৃথিবী বাচক কঠিন পদার্থ (১১111 5170030৮199) বলিয়াই 

বোধা; কেননা উঠ! মহা ভুতেরই 'অধকার ব। প্রকরণ মাত্র। 

সুতা জলে ন। 5রপের পর পৃাখবী বা কঠিন পদার্থ ন! বুঝাইলে 

প্রকরণভদদ দোযাপন্তি ভয়। দ্বিতায়»: “যংকৃষ্ণং তানস্য* এই 

স্থানে যে প্কঝ্ঃবূণ” কথিত হইয়াছে তাহ পৃথিবী সম্বন্ধীয় “রূপ”, 

এতন্বার! ধবাপির উপসন্ধি হয় না। তৃতীয়তঃ “অগ্থঃ পৃথিবা* 

এইরূপ শ্রতান্তব হইতে জল হইতে পৃথিধার উৎপত্তি জান। যায়। 

পূর্বোক্ত যুক্তিমতেও, তেজাদির ক্রিননা বশতঃ তরল পদার্থ 

কঠিন পদার্থে পারণত হয়। 

বারু 'প্রহতি পূর্ব পূর্ব কাধ্যরূপ ব্রহ্ম হইতে উত্তরোত্তর 

কার্যোৎপত্তি পিদ্ধ যে হয়, তাহাই কহিতেছেন। 

গোপালতাপনাতে আছে, "পূর্বম্হেকমেব! দ্বিতীয়ং ব্রহ্মানীৎ। 

তণ্মাৎ অব্যক্তং ব্যঞ্জমেবাক্ষরং তন্মাদক্ষরাৎ মহান মহংতোবা 

অহঙ্কার স্ত্মাৎ ম£ছ্কারাৎ পঞ্চতন্মত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃত 

মক্ষরং ভবত” ইত্যাদি। 

পৃথিব্যধিকার- 
রূপশব্বান্থ- 
রেভাঃ ॥১২। 
ছান্োগ্যোক্ত 
অন্ন শব্দে 

পৃথিবাবোধ্যঃ 
কেনন! 
অধিকার, বপ 

ও শব্াান্তর 

হইতে ইহ। 
জানা যায়। 

তদভিধ্যান দে- 

বতুতলিঙ্গাৎসঃ 
॥ ১৩। 

সেই পরমাস্্রাই 
আকাশ।দিরূপ 
তন্বিকারজাত 
পদ্।৭থসযুহের 
ঈশ্বর ব| স্ষ্টি- 



কর্তা; কেমন! 
তাহার সেই 
ভূতাদিতে 
“অভিধ্যান” 
হেতু, অর্থাৎ 
বিক্ারের 

পধ্যালোচন 

হেতু, এবং সেই 
সঙ্গে পরমাআর 

ভূতাদিতে 
অবস্থিতি ঘটিত 
অধ্যক্ষতা রূপ 
লিঙ্গছেতু ইহা 
সিদ্ধ হয়। 

২৮৬ বেদান্ত তত্তব। 

স্থষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্ধিতীয় ব্রন্দধ ছিলেন। তাহ! হইতে 
অব্যক্ত ব্রৈগুণ্য শরীরক জীবচৈতন্ত বাক্জাভিমানী হইলেন। গে 

ত্রৈগুণ্য শরীরক অক্ষর হইতে ত্রিবিধ মহত্ব (প্রাণ, অ:ধার ও 

কাল ); এবং সেই মহত্ত্ব হইতে জ্রিবিধ অহঙ্কারের উতৎপত্তি। 

সেই অহঙ্কার সাত্বিক গুণে সত্য সন্থরাত্মক মন বা উপলব্িমা্র, 

রাজসিকগুণে ইন্দ্িয়াি এবং তামনিকগুণে পঞ্চতন্মাত্রাআ্মক ভূতাদি 
রূপে প্রকাশিত হয়। সেই পঞ্চাকৃত ভূতাদি অক্ষর জীবচৈতন্তকে 
উপাধি বা শরীররূপে আবৃত করে। বস্ততঃ ভূতাদি শবে ত্রিবিধ 
অহঙ্কারেরই প্রকরণারি বুঝিতে হইবে; স্বয়ং সদ্ধ বস্ত নহে। উক্ত 

বচনে এই সংশয় হয় যে, তৃতাপ্দ কাধ্যদমূহ সাক্ষাত ব্রহ্ম হইতেই 

উৎপন্ন, না৷ পুর্ব পূর্বব কার্যাদি হইতে উৎপন্ন? ইহার উত্তর এই, 
যে, পূর্ব পূর্ব ভূতাদি স্বরূপ কার্ধ্যরূপ ব্রহ্দ হইতে উত্তরোত্বর 
ভূতাদির সৃষ্টি। সেই পরমাতআ্মাই তদীক্ষণ নিমিত্ত “অভিধ্যান” বা 

পর্যালোচনযোগে, একমাত্র হইয়াও বহুত্বে পরিণত হইয়া, 

আকাশাদিব্ূপ তথ্ধিকারজাত ভূত প্রকৃতি স্ঠি করেন; অর্থাৎ 

তূতাদিরূপ উপাধিগ্রস্ত হুইয়৷ বিকারশ্বরূপে অভিব্যক্ত হন; এবং 

এই ঈক্ষণ-নিমিত্ত স্থষ্টিকার্ধয কেবল তীহার “অভিধান” ব! প্রকাশ 

শক্তিরূপ পর্যযালোচন মাত্র দ্বারা নহে, তৎসঙ্গে একত্বান্বিত তাহার 

“অধ্যক্ষতালিঙ্গ* ধোগেই, অর্থাৎ সেই সকলে অন্রপ্রবি্ট বা 

অবস্থিতি-ঘটিত প্রশাসন হবরূপত্ব বা “জ্ঞানশক্তিষ্রূপ নিয়মন- 

ত্বর্ূপত্ব যোগেই, সম্ভব হয়। অধ্যক্ষশুন্ত পদার্থের “প্রবৃত্তি” সিদ্ধ 

হয় না। সৃতরাং স্থষ্টিকার্ধে কেবল অভিধ্যান নহে, তীহার 

অধ্যক্ষতা লিও অর্থাৎ নিয়মনস্বরূপত্বও প্রয়োজন হয়। "তদৈক্ষত 

বহুন্তাং”, এবং “্যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোয়ং পৃথিবট 
মস্তরোধময়তি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই ইহ! জান! যায়। ৮ 
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লয়কালে পৃথিব্যাদি ভূতগণের উৎপত্তির বিপরীত ক্রম হইয়া 
থাঞ্ক। 'প্রলয়ে কার্ম্য কারণে লয় পায়। পৃথিবী জলে, জল 

অগ্নিতে, ইত্যাদিরপে উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে ভূতাদ্ির জয় 
হইয়া থাকে । পপৃথিব্যপ-স্থ প্রলীয়তে” ইত্যাদি শ্রুতি । 

জৈন আচাধ্যগণ (ব্যবহার প্রামাণ্যবাদীর। ) বলেন যে, 

কারণ হইতে কার্যের উৎপতির «একান্ত সিদ্ধতা স্বীকার করা 

যায় না) কেননা যদ্দি একাভ্ততই কারণ হইতে কাধ্যোতৎপত্তি 

হইত তাহ! হইলে কারণ হইতে “তৎক্ষণাৎ* অর্থাৎ কালের 

সাপেক্ষতা ব্যতিরেকেই কার্ষোৎপত্তি হইত। যেহেতু তাছ। হয় 

না, সুতরাং এই কার্যোৎপাদন শুধু সেই “একান্ত” কারণ দ্বারা 

সম্ভব হয় না; ইহাতে তগ্যতিরিক্ত অন্তান্ত বিষয়াদিরও আগম 

সম্ভব হয়, ইত্যার্দি। ইহার উত্তব এই যে, "কাগ” বা গতি- 

অভ্ভিমানী অবস্থাস্তারাদি গৌণবস্ত মাত্রেরঈ ধন্ম। কেনন! বস্তুর 

“গুণ প্রকাশই” হইতেছে কার্ধা ; এবং বস্তর“ গুণ” অর্থে ই তাহার 

এক অবস্থার সহিত অন্ঠাবস্থার “আগম* বোধ্য, অতএব গতি- 

অভিমানী বা "ক্রম বর্তিত” কালবোধক মাত্র! একমাত্র নিণগুণ 

বন্ধই এইরূপ অভিমানী নছে। সুতরাং মুখ্য কারণ নিগুণ ব্রদ্ধ 

পক্ষে জগবস্ষ্টি ততক্ষণাৎ অথাৎ তৎপান্লিধ্য মাত্র দ্বারা সিদ্ধ 

হইলেও, ব্যবহারিক বা গৌণ কারণ দ্বার! কার্য স্থষ্টি কালের 

সাপেক্ষ হইবে । “আলোক” রূপ কারণের কার্য হইতেছে 

"প্রকাশ ধন্ম৮। কিন্তু বিজ্ঞান ও গণিত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, 

ইছারও গতি ব| “কালাভিমান” আছে। অতএব ৈনমতানুলারে, 
এই প্রকাশরূপ কাধ্যের আলোকরূপ কারণ ছাড়া আর কিছুও 

খআন্বঙ্গিক কারণ থাক! উচিত; কিন্তু আলো! ছাড়া! এরূপ আর 

শকিছু" তো গণিত ও বিজ্ঞান দ্বার! খুঁজিয়া পাওয়া যার না। আলু 

বিপধ্যয়েণ তু 
ক্রমত উপ- 

পছযতেচ ৫১৪ 
বে ত্রমে তৃত- 

গণের উৎপত্তি 

হইয়াছে, ঠিক 
তাহার 

বিপরীত 

ক্রমেই 
উহ্বার্দের লয় 

হইর়। থাকে। 



অন্তরা বিজ্ঞান- 
মনসীক্রমেণ 
তল্লিঙ্গার্দিতি- 
চেন্নাবিশেষাৎ 
॥১৫ | 
আত্ম! ও ভূত 
গণের অন্তরালে 
ব। ব্যবধান 

মধ্যে বিজ্ঞান 
মন ইত্যাদিয় 
্রক্ম হইতে 
ব্রগলিঙ্গবূপে 

পৃথক্ উৎপত্তি 
কথিত 

থাকিলেও 

তদ্দার! হ্ুপ্টিক্রম 

তঙ্গ হয় না; 
ফেননা বিজ্ঞান 

মন প্রভৃতি 

ইল্িয়।দি 
ভূতগণ হইতে 
বিশেষ নছে। 

২৮৮ বেদান্ত তত্ব । 

ভাজিতে অপ্রি( তাপ) ছাড়৷ আরকি আপিয়া সেকার্ধা করিতে 

পারে? সুতরাং উ্ত মত অধৃক্ত | $. 
প্রাণা্দির ভূতগণে অন্তর্ভাব থাঁকিলেও যে, ভূতগণেব টি 

ক্রম ভঙ্গ হয় না; তাহাই দেখাইতেছেন। 

অথর্ধ্ বেদের ণএতন্মাৎ জানতে প্রাণো মনঃ সর্বেন্িয়া পিচ । 

থং বাযুর্জোতিরাকাশ্চ পৃথিবী*। ইত্াদি বচনে আত্ম! ও ভূতগণের 
অন্থরালে বা বাবধান মধো প্রাণ, অর্থাৎ চিং শক্তির আশ্রন্, বিজান 

বা বুদ্ধ ও মন, অর্থাৎ সংকল্লবিকল্লাম্মক বিবক্ষিত জ্ঞান বা 

জ্ঞানেন্দ্রিয়। এবং সমুদ।য়, ইন্ডিয়ার ব্র্মম্বরপে ব্র্দ হইনে ক্রম 

পর্ধ্যায়ে উৎপত্তি কথিত হওয়ায় এবং কঠেরও শবুদ্ধিন্তপারথিং বিদ্ধি” 

ইত্যাদি তইতে ভূভোৎপত্তিব পুর্বে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মীর 

উপাধি-শ্বপে প্রাকৃতিক শনীর বলিয়। কথিত হওয়ায়, ভূতাদির 
যে পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না উহা বলা যায় না; ফোনন। 

মন বন্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি ভৌতিকাদি হইতে বিশেষ বা ভিন্ন নহে | 

একমাত্র ণচতশক্তিমান ব্রন্গের * প্রকাশ লিঙ্গই” হইতেছে ভূতাদিরূপ 
অভিব্যক্তি এবং “প্রশাসন লিঙ্গই” হইতেছে ইন্দিয়াদিরূপ অভি- 

ব্যক্তি; সুতরাং ভূতোৎপত্তির মধ্যেই ইন্দ্রিয়োৎপত্তি সিদ্ধ হয়। 

ভূতগণ হইতে ইন্দ্রিযগণ বিশেষ নছে। "অন্নময়ং ছি সৌমা, 
মনঃ, আপোঁময়ঃ 'প্রাণঃ* ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও ইহ জান! যায়। 

এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক উৎপত্তি পিদ্ধ না হওয়ায় ভূতোৎপত্তির 

ক্রম ভঙ্গ হইতে পারে না। 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণও দেখা যায়। রেতঃ 

নামক ভৌতিক পদার্থের শরীরে সঞ্চঙ্প হইলে, কাম-প্রবৃত্তিরূপ 
পাশবিক ইন্দ্র প্রকরণেব প্রত্যক্ষানভূতি হয়; এবং বেতম্থগনে 

প্র অন্থভূতি থাকে না। অতএব রেতঃ নাষক ভৌতিক পদচ্ 



২৮ দ্বিতীয় অধ্যায়। 

থে কামপ্রবৃত্তিবপ ইন্জরি প্রকরণ হইতে বিশেষ বা ভিন্ন নহে, ইহা 

বুশ অনুমান করা যায়। 

শরীরের জন্ম মরণ মুখ্য হইলেও জীবের জন্মমরণ গৌণ, তাহাই 
কহিতেছেন। 

“জাতদেবদত্ত" ও “মুতদেবদত্ত” ইত্যাদি ব্যপদেশ ও জাত- 

কর্মাদি সংস্কার আম্মার নহে; আত্মাতে গৌণ অর্থে উপচরিত 

হইয়া থাকে । স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীরাদি আত্মারই উপাধিভূত 

সংস্কারাদি মাত্র; সেই সমুদায় উপাঁধিভূত ভাবাদি দ্বারা ভাবাপন্ন 

আত্মায়, ইহার্দের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি ভাব ও ভাবান্তরাদি গৌণ 

অর্থে উপচরিত হওয়ায়, ইহাদের জন্মমৃত্যুতেই আম্মার জন্ম মৃত্যু 

ইত্যাদি কথিত হইন্ন! থাকে । বস্তৃতঃ আম্মার জন্মমৃত্া নাই। 
শ্রুতি শ্বৃতি ও গীত! প্রভৃতিতে ইহার 'অদংথা প্রমাণ আছে। 

উন্তল্পধ নিপ্রয়োজন। 

জাবের জন্মের উপাধিকত্য বখতঃ জাব বাস্তবিক নিতা, তাহাই 

কহিতেছেন। 

তৈত্তিরীয়কে আছে, “্যতঃ প্রক্ুত। জগতঃ প্রতি স্তোয়েন 

জীবান্ ব্যসসঞ্জভূম্যাম্” ইত্যাদি 
পরমাত্মা হইতে প্রন্থতা ব্রদ্ধণক্ষিবূপিণী মায়! জীবচৈ তন্য- 

স্বরূপিনী অব্টক্তপ্রকৃতি( প্রধান ) শক্তিরপে জগতের প্রস্থতি। 

সেই ব্রহ্ম শক্তি মহদাদি ভূপর্্যস্ত ম্বোৎপন্ন তন্বগণ দ্বার! জগদণ্ডের 
ছান্দস প্রকতিরূপে দেহেন্দতরিক়াদি-বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ৪ 

জীবাদ্দি ব| জগৎ “উৎপাদন” করে। 

ছান্দোগ্যে আছে, “সন্মলাঃ পসৌম্যেমাঃ প্রজা: ইত্যাদি। 
অর্থাৎ প্রপ্র! বা জীবসমৃ ব্রদ্ধোৎপন্নঃ কেননা! এক বিজ্ঞান 

হইতেই সর্বব বিজ্ঞানের উৎপত্তি) ইত্যাদি 

১৪১ 

চর।চরব্যপা- 

শরয়ন্ত্তযাতত- 
স্যাপদেশোভাক্ত 
-স্তস্তাবভাবি- 
ততাৎ ॥১৬৫ 

চরাচরব্যপা- 

শ্রয়েরই, অর্থাৎ 
স্থাবর জঙ্গষ 

শরীরাশ্রয়েরই, 
জনামৃত্যু 
ইতাদি 
দেহছভাবাপন্ন 

জীবের জন্ম 
মুডা বলিয়! 

কথিত ; 

অতএব জীবের 
জন্মাদি গৌণ। 

নাস্মাহশ্রতে- 

নিত্যত্বাচ্চ- 
তাভ্য; ৪১৭1 

এই জীবাসত্ম। 
উৎপত্তিমান 
নছে ; কেননা 

ইহার উৎপত্তি 
বিষয়ে কোন 
শ্রঠি নাই, 
এবং শ্রুতি 

সমৃহদ্বারা ইহার 
নিতাতবই 

জানা যায়। 



২৯৬ বেদাজ্ত তত্ব । 

এখানে সংশক্প এই যে, চিজ্জড়াত্মক জগতের কাধ্যন্বরূপত্ব 
অবগম্য হয় বলিয়া জীবের উৎপন্তি স্বীকার কর! যায় কিনা? 
যেহেতু যাহা কাধ্য তাশারই উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় । ইহার 

উত্তর এই যেজীবের জন্ম বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই; শ্রুতি দ্বার! 

জাবের নিত্যত্বহই উপলব্ধ হয় । 
“ন জায়তে ভ্রিযসতে হা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ নবভূব কশ্চিতৎ। 

অজ নিত্যঃ শ্বাম্থতোহয়ং পুরাণোনভন্যতে হহযমানে শরীরে” । 

ইত্যাদি কঠ শ্রুতি । 

অর্থাৎ জীবের ভন্মমৃত্যু নাই; সেদেহে লিপু নহে। জন্ম 

মৃত্যু দেহের ধন্ম) দেহের ধনংসে জীবাত্মার ধবংস হয় ন!। 

অতএব জীবাজ্সা নিত্য ও জল্মরভিত। তবে জীবকি? উত্তর 

এই তে, “একোদেব2 সর্বভূতেযুগডঢ* ) অর্থাৎ এক পরমাত্মাই 

সর্বভূতে জীবাত্স-স্থকূপে গুড় আছেন। তবে তৈত্তিরীয়কে জীস্ুনর 

কাধ্য স্থরূপত্ধ কেন কথিত হয়? উত্তর এই যে, জগতের প্রস্থর্তি 

ব্রহ্মশত্ভি রাঁপণী “মায়াই” পরমা হইতে প্প্রস্থতা” হইস্কা, অর্থাৎ 

উপাধিভূত ভাবে আঁভব্যক্তা হইয়া জীবাদ সৃষ্টি করে। স্মৃতরাং 
জগত বা জীবাদি মায়। জনিত উপাধিভূতা অভিব্যক্তি মাত্র; নিজে 

বস্ত নহে। পরমাত্মাই একমাত্র নিত্য বস্ত; জীবাদি তাহারই 
উপাধিভূত ব্যাবহারিক আভাসাদি মাত্র। অতএব আত্মা নিত্য। 

আত্মার “জীবত্বশ্রূপ শরীর-উপাধি জন্যই শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তি 

কথিত হুয়। 

প্যথ! সথদীগ্তাৎ পাবক1ৎ বিস্ফুলিঙ্থাঃ সহশ্রশঃ প্রধাবস্তি স্বরূপতঃ 
তথ অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়স্তে । অর্থাৎ যেমন 
সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহম্্র সহম্্র বিস্ফুলিজ বহির্গত হয়, সেইরূপ 
চিদ্দেকরস অক্ষর হইতে বিবিধ সৌম্যভাবের উৎপত্তি হয়। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৯১ 

এখানেও বুঝা যায় যে, জীব অগ্রিস্ফুলিঙ্গবৎ পরমাত্মার “বিক্ষেপ- 

+শক্তি” দ্বার। প্রবর্তিত আভাস মাত্র ; নিজে বস্ত্র নহে। সুতরাং 

সে উৎপতিমান নছে। পরমাত্! হইতে তাহার ব্যাবহারিক 

তেদমাত্র সিদ্ধ। | 

এখন জীবের “শ্বব্ূপ* কি তাহাই কহিতেছেন। 

“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ও *স্খমহমন্থাগ্ম্ ন কিঞ্িবেদিষম্ 

ইতাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, জীব জ্ঞানরূপ বা চৈতন্ত স্বরূপ, 

এবং শ্খন্বন্ধপ “অহং* পদবাচ্য নিত্যোপলব্ধিতে ঞ্জাগ্রতরূপে 

সুযুপ্তি প্রভৃতি সর্বাবস্থাবই সাক্ষী। হৃতরাং আত্ম! নিতা চৈতগ্- 

রূপ; জতএব মে উৎপর্ভিমান নঙে। 

বৈশেষিকেরা বলেন ত্য, জীব আগন্তক চৈতন্য ; ঘট-অগ্নির 

হত সংযুক্ত হইলে ঘটে যেমন লৌহিত্য গুণ জন্মে, সেইরূপ 
মনের সভিত আত্মার সংযোগ হইলে আম্মার চৈতগ্ঠগুণ জন্মে। 

যেহেতু সুপ্ত ব্যক্তির চৈতন্য মপগত হইয়। পুনরায় আবিভূ্তি 
হয়, সুতরাং জীব নিত্য চৈতন্ত হইতে পারেনা। ইছার উত্তর 

এইযে, সে ধারণ! অযুক্ত। স্ুপ্তের *চৈওন্য* অপগত হইলে 

স্বপ্রের অভাব হইত! জত্মমর অপগম হয় না) অবিরত চৈতন্ই 

অর্থাৎ সংকল্প গুণাদিবিহীন পমুখমহম স্বাপ্দং* এইরূপ নিত্যোপলব্ধি- 

স্বরূপ চৈতন্তই, দেছাদি উপাধিতে জীব ভাবাপন্ন হয়। সুতরাং 

জীবাত্মা! “জপ ঝা! নিতাচৈতন্তন্ূপ। অতএব তাহার উৎপত্তি 
নাই। শ্রতিতেও আছে, ণ“অনুপ্তঃ সুপ্তানভি চাক শ্রীতি অত্রায়ং 

পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” ; অর্থাৎ স্বুপ্তিতে তিনি অনুপ্ত 

থাকিপ্নাই সুপ্ত ইন্্রিয়াদি *রর্শন* করেন? তৎকালে এই পুরুষ 
প্ল জীব গ্বয়ংজ্যোতিঃম্বকপ হন। নিরবয়ব আত্মা ও মনের 

জোহতঞ্ব ১৮ 
নিত্য চৈতন্থ 

স্বরূপত্রই 
আত্ম। ; অতএৰ 

তাহার 
উৎপত্তির 

অসম্ভবহেতু 
সেই পরমাস্ব। 
হইতে ভিন্ন 
নছে। 



উত্ত্রান্তিগত্যা- 
গতীনাং ॥১৯॥ 
উতক্রান্তি, গতি 

ও আগতি 

ইত্যাদির 
শ্রুতি দ্বার! 
জীবকে “অণু- 

পরিমাণ” বলা 
বাউক ? 

২৯২ বেদান্ত তত্ব । 

ংযোগও হইতে পারেনা । ইত্যাদি কারণে জীব কখনই আগন্তক 

চৈতন্ত হইতে পারে না । 4 

এখন জীব অণু ন! সর্ধগত মহান্, ইহাই বিচার করিতেছেন। 

এই অধিকরণে শ্রুতি বিরোধের সমন্বপ্নার্থে কয়েকটা সংশয় স্তরের 

অবতারণ। করিয়াছেন । 

মুণ্ডকে আছে “এন্বোহপুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য হন্রিন্প্রাণঃ 

পঞ্চধা সংবিবেশতি” ; ইত্যাদি হইতে জীবের অণুত্বই সিদ্ধ বলিয়! 

শয় হয়। রহদারণ্যকের "অন্মাৎ শরারাৎ উতক্রামত* এই 

উৎক্রাস্তি শ্রুতি, ণ্যে বৈ অন্মাল্লোকাৎ প্রমন্থি চন্দ্রমসমেব তে 

গচ্ছস্তি”, এই গতি রতি ও প্তন্্নাৎ লোকাৎ পুনবেতান্মৈ লোকায় 

কর্্মণেশ এই আগতি শ্রুতি, ইত্যাদি ঘ্বারা জীব অণু পরিমাণ 
বলিয়াই প্রতীরমান হয়। কেননা জীব সর্ধগত মহান্ হলে 

তাহার উতক্রান্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় না। অতএব জীবকে অল 

বল! যাউক ? ইহার উত্তর এই যে, পুর্ববোক্ত অণুবাচক উৎক্রান্তি 
গতি ও আগতি ইত্যাদি শ্রুতিদ্ধার| জীবের ব্যাবহারিক উপাধিগত 

অণুত্ব উপলব্ধ হইয়া! থাকে ) পারমাথিক অথুত্ব নহে। আঁবছ্ছো- 

পাধিক আত্মাই প্রত্যগাত্মা জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন ; এবং ইহারই 

“গতি” প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়! থাকে । স্থতব্রাং জীব অণু নছে। 
উৎক্রান্তি গতি ও আগতি ইতি “চলনরূপ* গতিরই অবস্থা 

ভেঙা্দিরূপ প্রকরণাদি মাত্র। গতি-প্রকরপাঁদি পদার্থের ভাবাভাব 
জনিত নহে; গুণযুক্ত বা পক্রিয়মাণ”শক্তি যুক্ত পদার্থের, অর্থাৎ 

সগুণ পদ্দার্থের, অবস্থা ভেদাদিরূপ গুণভেদাদি মাত্র। ণশক্তিরই” 

অবস্থান্তরাদির প্রকাশ হইতেছে “গতি”। শক্তি-বাচক শব্ধ সকল 

শক্তিমানেই অথাৎ সগুণ বস্ততেই, পর্যবসিত হইয়া থাকে; 

কেননা শক্তি শক্তিমান হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং এস্কলে, 
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বন্ধণক্তিরূপিণী “মায়ার” প্রকাশাদিরপ এই গতি প্রভৃতি 

মায়োপাধিক শক্তিমান ব্রদ্ষে বা “আত্মার গৌণ অর্থে ই, অর্থাৎ 

অবিদ্ভাকলিত ব্যবহারাদিবোধক অর্থে ই, উপচপিত হইয়াছে। 

আবার, শ্রুতি জীবাত্মা দ্বারাই গতির ও আগতির প্রদেশ 

বিশেষ ও নির্দেশ করিয়াছেন; যথা প্চক্ষুষোবা মুদ্ধো বা! অন্তেভ্যো 

শরীর দেশাৎ স এতৈস্তেজ মাত্রাসহ উৎক্রামতি শুক্রমাদায় পুনরেতি 

স্বানং”। অর্থাৎ জীবাত্মা চক্ষুমূদ্ধী বা! অন্তশরীষ্জ হইতে তেজ 

মাত্রাদি ব ইন্দ্রিয় বর্গসহ্ শুক্রগ্রহণ করিয়। উৎক্রান্ত হইয় পুনরায় 

হৃদ স্থানে আগমন করে। অতএব সংশয় এই ষে, জীবকে 

অণু বল! যাউক? ইহার উত্তর এই যে, জীবকে মুখ্যার্থে অণু বল! 

যায় না; কেনন। মুখ রূপ নিগুণ আত্মার “চলন” নাই ; যেহেতু 

মাতা! “নিশ্চল, নি'ক্ষায়” ইত্যাদি । চলন ব্যতীত গতি আগ্তি 

প্রভৃতি হয় না; কেনন! ইহারা চলনেরই অবস্থাভেদাদি মাত্র । 

ম্থতরাং উক্ত চলনরূপ গতি 'প্রকরণাদি মুখ্য আত্মার নহে; 

তাহাব জৈব উপাধির মাত্র। 

জীব অণু নহে; কেননা “আত্ম! অজ ও মহান” এইরূপ 
শ'তিদ্বারা আত্মার “অনণুত্বই” প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবুও 

এইবূপ শ্রুতিতে সংশয় আছে যে, আত্মা অজ ও মহান্ হইলেও 

জীবকে অজও মগান্ বল! যায় না) অজও মহান পরমাত্মারই 
পঅধিকার”; অর্থাৎ পরমাস্মার প্রকরণে “অজ, মহান্* ইত্যাদি 

বিশেষণ। অতএব সংশয় হয় যে, জীব অণু বলিয়াই নিশ্চিত হউক ? 

ইচ্ছার উত্তর এইযে, জীব ও পরমাত্মায় বস্ততঃ ভেদ নাই? 

তেদ ব্যাবহ্ারিক ব! উপাধিগত মাত্র, পারমাধিক নহে । সুতরাং 

এজীবকে “অজ, মহান্” বল! যাইতে পারে। 
মুণ্ডক শ্রুতি “এবোহণুরাত্মা! চেতৃসা! বেদ্দিতব্যঃ” এই বাক্য- 

ক্বাত্মন1" 

চোত্তরয়োঃ 

॥২০॥ 
উত্তরত্র, গত]া- 

গতির জীবাস্বা 
দ্বারাই পরি- 
সল্াধারক্ধপে, 

অর্থাৎ চলনের 
প্রদেশ বিশেষ" 
রূপে, নিষ্পত্তি 
হেতু জীবকে 
জণু বল! 
যাউক ? 

নাণুরতচ্ছ_তে- 

রিতিচেয়ে- 
তরাধিকারাৎ 
॥২১। 

জীব অণু নছে, 
কেনন। তাহার 

অণুত্বের 
অপ্রতি 

পাদিকা এ্রতি 
আছে, অর্থাৎ 

জীব যে “অজ 
ও মহান্” এই- 
রূপ শ্রুতি 
আছে ; যদি 
ইহ! বল 
তাহও ঠিক 
নহে; কেনন। 
পরমাত্মার 
প্রকরণে এই- 
রূপ প্রয়োগ 

শ্রুত হয়। 
অতএব জীবকে 
জণুই বল! 
যাউক £ 
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স্বণবো।- 
ল্মানাভ্যাংচ 

৪২২। 
অণুত্ব বাচক 
শব্ধ ও উদ্মান 

ঘা! অতি সুদ 
বিভাগ বাচক 

শ্রুতি এতছুভয় 
দ্বারাও জীবের 

হৃদয়াবচ্ছিম্নত্ব- 
রূপ অণুত্ব উপ 
লব্ধ হুয়। 
সুতরাং জীব 
অণুই হউক? 

অবিরোধশ্চ- 

ন্বনবৎ 8২৩ 
চন্দনের 
দৃষ্টাত্তেও 
জীবকে অণু 
খল! যাউক ? 

২৯৪ বেদাস্ত তত্ব । 

গ্বার| নিজ অণু শব্ধ গ্রয়োগ করিয়াই জীবকে হ্ৃাদয়াবচ্ছিন্ন অণুকপে, 

নির্দেশ করিয়াছেন; এবং প্বালাগ্র শত তাগন্ত শত ভাগে 

জীবো বিজ্ঞেয;* এই বাক্যঞারাও শেতাশ্বতর শ্রুতি জীবকে 

কেশের অগ্রের শত ভাগেরও শত ভাগ বলিয়া অতি ুক্ম বিভাগ 

বোধক পরিমাণ বার! নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব সংশয় হয় যে, 

জীবের অণুত্বই নিশ্চিত হউক? ইহার উত্তর এইযে, প্রথনতঃ 

কিরপে বিভুগ্চআত্মার প্রাদেশমাত্রত্ব স্থচিত হয় তাহা প্রথম 

অধ্যায়েই বুঝান হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ উন্মানত্ব সমন্ধে বক্তবা 

এইযে, শেতাশ্বতব পরবতী বাক্যে “সচানস্তায় কল্পতে” ইহাই 

বলিয়। জীবের “আনন্ত্য* প্রতিপাদ্দিত করিষাছেন। সুতরাং 

উক্ত উন্মানত্ব ব্যাবহারিক বা উপাধি গুণ ঘটত মাত্র। “কেশের 

অগ্রের শত ভাগের এক ভাগ” এইরূপ সুম্ম বিভাগরূপ অনদি 

পরিমাণ বোধক শবের প্রকৃত অর্থ এই যে, প্যাহার অবস্থান মাত্র 

আছে কিন্তু বিস্তৃতি নাই", অর্থাৎ “কাল্পনিক” অতি হুক পরিমাণ 

মাত্র। সুতরাং ইহ! দ্বার! ব্যাবহ্ারিক পরিমাণ বা উপাধি-গুণ- 

ঘটিত পরিমাণ মাত্রই বুঝিতে হইবে । অতএব জীবাত্। ণু 
নছে। 

যর্দি বল যে, জীব যদ্দি অপুপরিমিত ভয় ভবে এক দেশস্থিত 

আত্ম হইতে সকল দেহগত উপলব্ধি সম্ভব হয় না। ইছাৰ 

উত্তরে বলা যায় যে, ইহাতে বিরোধ নাই; কেননা যেমন চন্দন 

শরীরের একস্থানে স্থিত হইয়! ত্বক দ্বার! সর্ব্বশরীর সম্বন্ধে অন্থভব 

প্রদান করে, অর্থাৎ সর্ব শরীরের সুখদায়করূপে অনুভূত হয়) 

সেইরূপ আত্মা দেহের একদেশে অবস্থিত হইয়া ত্বকদ্বার! সর্ন্ব- 

শরীরব্যাপী সম্বন্ধের অনুভব করে। অতএব জীব অধু বলিয়াই, 

নিশ্চিত হউক? ইহার উত্তর এই যে, চন্দনের গন্ধের বাষে 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 
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এইরূপ হইত) কিন্তু গ্রতাক্ষে তাহ! হয় না; কেনন! শরারের যে 

কোন স্থানে ত্বকের উপর সমান গোবে চিম্টি কাটলে, বাহ্যিক 

' বাধা প্রতিষ্গ্ের অভাবে, অন্রভব স্ব্বত্র সমান পরিমাণেই উপলব্ধ 

হয্ষ। নুতরাং আত্মা অপুজপে একদেশস্থিত হইতে পারে না। 

যদি বণ যে ৮নদন একক্থানে স্থিত হইয়া সব্ধশরার মানোদিত 

কবে, ইহ] প্রত্যক্ষ; কিন্তু আত্মার একদেশ-মবস্থান প্রত/ক্ষ 

নহে ; অতএব অবাস্থতির বিশেষ থাকা হেতু চন্দনের দৃষ্টান্ত 

আত্মায় সঙ্গত হইতে পাবে না) উহা উত্তরে বলা যায় যে, চন্দন 

বিন্বুর স্ায় আত্মারও একদেশস্থিতিত্ব শ্তিতে কথিত হইয়াছে। 

যথ! প্হৃদিহি এষ আনম্মাঙগ্ভগেযোতিঃ পুরুবঃ*। অর্থাৎ আত্ম। 

হৃদয়ে অবস্থান বরে, ইত্যাদি। অতএব সংশয় এই যে, জীব 

হৃদিস্থিত অণু হউক? ইহাব পিরাসের বিচার পূর্নবসত্রের ভাষ্মেই 
কর! হইয়াছে । 

আলোকের দৃষ্টান্তেও, জীব অণু হইলেও একদেশস্থভাবে 

ইচতন্ত গুণ দ্বার! যে সর্ববশরারব্যাপী হয় ইহ। বলা যাইতে পারে । 

অতএব জীব অণু বলিয়াই নিশ্চিত হউক? এই সংশয়ের নিরাসও 

পূর্বববৎ বিচারমতেই জ্ঞাতব্য । 

অবস্থিতি- 
বৈশেষ্যা্দিতি 
চেন্না ভাপগমা- 
দু দিহি 1২৪৪ 
চন্দনবিন্দুর 
মন্তকাদিতে 

অবস্থিতি সেতু 
চন্দন ও 
আজ্মার প্রত্যক্ষ 

বিষয়ে বৈষম্য 
এ।ছে স্তরা: 

চননের দৃষ্টান্ত 
আহ্ম-সন্বদ্ধে 
অসঙগ়ত হয়। 

বদ্দি ইহা বল 

তাহ! ঠিক নহে, 
কেনন। হাদয়ে 

জীবের অবস্থান 

উপানষদে শ্রুত 

হয়। 

গুণ।দ। লোক- 

বৎ॥২৫॥ 

অথবা জীব 
অণু হইলেও 
অনুভবের 
অপলাপ বুক 

হয়না; 

কেননা দে 

সচেতন ৭ 

হেতু সর্বব- 
শরীরব্যাপী 

হয়; ইহার 
দৃষ্টান্ত এইযে, 
যেমন ঘটদ্ির 
এক দেশস্ 
রত্ব ও প্রদীপ 



অণুষৎ এক 

স্থানে স্থিত 
হইয়াও স্বপ্রভা 
দ্বারা ঘটাদি 
ব্যাপিত করে, 
আত্মাও 

সেইরূপ । 
অতএব 
জীবকে অণু 
বলা যাউক? 

ব্যতিরেকে 
গন্ধবৎ ॥২৬। 

কেতকাদি 
গ্ন্ধাশ্রয় দ্রব্য 

দুরে থাকিলেও 
যেমন উহাদের 
প্নন্ধের অন্যত্র 
বিশ্লেষণ হয়; 
সেইরূপ গুণী 
জীব একদেশস্থ- 

রূপে হাদে 
থাকিলেও, 

ইহার চৈতন্ত- 
গুণ উহাকে 

পরিত্যাগ করি- 
যাই “ব্যতি-- 
রেক" বা 

বিশ্লেষবৃত্ধি 
প্রাপ্ত হয়। 
অতএব জীব 

অণুই হউক? 

তখাচদর্শয়তি 

৪২৭৫ 

চৈতনগুণ দ্বারা 

২৯৬ বেদাস্ত তত্ব । 

পুষ্পাদ্দির গুণ গন্ধ যেমন গুণী ব্যতিরিক্ত হইলেও, অর্থাৎ 
গুণীকে পরিত্যাগ করিলেও, ইছার বৃত্তি আশ্রয় বিশ্লিষ্ট হইয়াও 

থাকিয়াই যায়; চৈতন্ত €৭ও সেইরূপ গুণী জীবকে পরিত্যাগ 

করিয়! আশ্রয় বিশ্লিষ্ট হইলেও, উহ্থার বৃত্তি থাকিয়াই যায়। যেমন 

“্ণন্ধাশ্রয় দ্রব্য আস্াত হইতেছে” এইবপ প্রতীতি না হইয়া সেই 

আশ্রয় বিশ্লিষ্ট “গন্ধই” যে কেবল আগ্রাত হইতেছে এইকপ প্রতীতি 

হুইয়। থাকে ; সেইরূপ চৈতন্ত-গুণের আশ্রয় একদেশম্থ অণু জীব 

ছইতে বিশ্লিষ্ট সেই গুণের ব্যতিরেক ঝ| বিশ্লেষই কেৰল প্রতীত 

হইয়! থাকে। এস্বলে চৈতন্ত-গুণের ব্যতিরেককেও সঙ্গত বলা 

হউক ? অতএব জীব অণুই থে নিশ্চয় এইরূপ বল! যাউক ? 

আবার শ্রুতিও “আলোমেতাঃ, আনথাগ্রেভাঃ* ইত্যাদি ঘ্বারা' 

জীবের চৈতগ্তণ্ডণ দ্বার! সর্বশরীরব্যাপিত্ব দেখাইয়াছেন, অঙএব 

জীবের অণুত্ সিদ্ধ হউক? 
কর্তা অণু আম্মার চৈতগ্যগুণের শরীরব্যাপ্তিবিষয়ে পৃথক 

উপদেশও পাওয়। যায়। যথ1, *্প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারতহা তদেষাং 

প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং আদায়” ইত্যাদি। অর্থাৎ, প্রজ্ঞা 

( উপলব্ধিগুণ ) দ্বার! শরীরে সমারূঢু হইয়! বিজ্ঞান বা “চৈতন্ত গুণ” 

দ্বারা, এই সমুদরায় প্রাণাদির ব! ইন্দ্রিয়াদির বিজ্ঞান বা অনুভূতি 

আকর্ষণ করে । অতএব জণুজীঝেরই চৈতন্তগুণ সর্বশরীরব্যাপী 
হউক? এই সমুদয়েরই উত্তরে ইহা বল! যাইতে পারে যে, 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানমতে শব্ধ গন্ধ আলো ইত্যাদি যে কোন প্রাকৃতিক 

“গুপাভাস” কোন ক্রিয়াধাররূপ পদার্থ হবার "বাহিত" না হইলে 

একদেশস্থ আশ্রয়ভূত আভান অন্তত্র অনুভূত হইতে পারে না। 

নুতরাং নিরবকাশময় অনবচ্ছিন্ন একরসাত্মক পদার্থের সত্তা! ছাড়! “ 

উক্ত চৈতন্ত-গুণাভাস সমস্ত শরীরব্যাপী হইতে পারে ন!। (“আতি- 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বাহিকা স্তল্লিঙ্গাৎ” এই ব্রহ্গনুত্রেও অনবচ্ছিন্ন একরসাত্মক “ক্রিয়া- 

ধার” রূপ পদার্থের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে )। মুখাস্বরূপ চৈতন্ত 

গুণের অন্ত কোন গৌণ পদার্থ রূপ ক্রিয়াধারের সহিত সমবারী 

সম্বন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং আত্ম। একদেশস্ত হইতে পারে না। 

জীব ব্যাপ্রিধশ্মবিশি্ই গুণী বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইলে উহার 

অনিতাত দোষ ঘটে; কেননা পূর্বেই বুঝান হইয়াছে মে, নিগুণ 

বা স্বয়ংসিন্ধ ধন্দ্ী নিরুপাধিক অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন পদ্দাথথ মাত্র নিতা 
হইতে পারে ; এবং জীব যে অনিত্য নহে তাহাও দেখা গিয়াছে। 

অতএব জীব অণু হইতে পারে না; উহার অণুত্তশ্রুতি ব্যাবহারিক 

বা উপাধিগত অর্থেই প্রযোজ্য হইয়াছে । আর যদ্দি জীবে চৈতন্ত 

গুণ ছাড়া অন্ত কোন ব্যাপ্ত গুণ ম্বয়ং সিদ্ধ ব স্বরূপানুবন্ধী ভয়, 

জ্খহ1 হইলে সুুপ্তি অবস্থায় যে আমাদের দেই গুণগত অনুভূতি 
থাকে ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত প্রকৃতচঃ তাহ। নভে । 

সযুপ্থি অবস্থায় আত্ম! চৈতন্তমাত্রস্বরূপ সাক্ষী বা ত্রষ্টানাত্র ; তখন 

আমর! অনুভূতি বিরহিত অবস্থায়ই থাকি। বুহদারণ্যকেও আছে, 

«এযহি দ্রষ্টা * * * অবিনাশী অয়মাত্মান্রচ্ছিত্তি ধর্্দা (যাহার 

উচ্ছেদ রহিত ধর্ম এইরূপ )* ইত্যাদি । 

এখন পূর্বোলিখিত সংশয় সুত্রগুলির শেষ মীমাংস! করিতেছেন। 

বাস্তবিক হ্রুতিতে জীবের স্বাভাবিক অগ্হ্ব কথিত হয় নাই। 

বুদ্ধির গুণ-প্রাধান্ত হেতু, অর্থাৎ গুণের সারতাব হেতু, জীবে 

উপাধি উপহিত হওয়াই জীবের অণুত্ব ব্যপদেশ। (২1১1৯ সুত্র 
ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন প্রাজ্ঞ পরমাত্মা হৃদয়াকাশ, দহরাকাশ 

ব্রণ 

ইত্যাদি উপাধিগত ধর্ুঘারা উপহিত হওয়ায়, তাহাকে দহরাণ্দ 

শব দ্বারা ব্যপদেশ করা হয় জীবের পক্ষেও সেইরূপ। স্থিরবুদ্ধি 
মাত্র, রজোগুণভূত, সর্বাধারোপলব্বিরূপ “বিজ্ঞান” তমোগুণযোগে 

জীবের সর্থ- 
শরীর বাপিপ্ব 
শ্রতিও 
দেখাইয়াছেন। 

পৃথগুপদেশাৎ 
1২৮ 
অণু আত্মার 

চৈতন্যগুণ দ্বার! 
ব্যাপিত্বে পৃথক 
উপদেশ 

আছে। 

তদ্গুণসারত্বা- 
দযপদেশঃ 
প্রাজ্জবৎ 8২৯ 

বুদ্ধিগুণাদির 
প্রাধান্য হেতু 
উপাধি গুণাি 
স্বার। উপহিত 
জীবের অণু- 
ত্বাদি ব্যপদেশ' 

হইয়াছে ঃ 

যেমন প্রাজ্ঞ 
পরমান্ব। 



উপাধিহেতু 
দহরাকাশাদি 
ধর্ম হার উপ- 

হিত হুইয়। 
শ্দহরাদি" 
শব দ্বার! 

ব্যপদিষ্ট হন্ 
জীবপক্ষেও 

সেইরপ। 

যাবদাত্ব- 
ভাবিতাচ্চন- 

দোষত্তদ্র্শনা 
/৩০| 
তাদাস্সাভাৰা 

না হওয়। পধান্ত 

জীবের উপাধি 
থাক! হেতু. 

জীবের অণু 
শ্রতিতে দোষ 
হয় ন। 

পুংস্ত্দি বত 

স্মতোহ- 

ভিব্যক্তি 
যোগাৎ ॥৩১। 

যেমন বালো 

সফ্দাতার যে 

পুরুষ-চিহ 
তাহাই বাঁজ- 
ভূতকারণ- 

ভাবে খাকিয়! 
যৌবনে অভি- 
ব্যক্ত হয়; 

সেইরপ স্বযুণ্ত 

০১৮ বেদান্ত তত্ব। 

চঞ্চপবুদ্ধিরূপ কালাভিমানী মনস্বরূপে ইচ্ছাদ্যোদি অভিমানাত্বুক 

গুণাদিবিশি্ট হইয়া আত্মার সংলারের কারণ হয়। এইজন্তই 

আত্মাকে “তদ্্গুণসার” বলা বার়। গুগাদির গতি প্রকরণাদি 

বিষয়ে পূর্বেই বুঝান হইয়াছে; এবং পূর্বোক্ত সংশয় হুত্রগুলির 
মীমাংসার উপায়গুলিও মেই শুত্রা্দিব ভাষ্ের সঙ্গেই দেখান 

হইয়াছে । এখানে অধিক বিবৃতি বাহুল্য মান্র। সার কথ! এই 

যে, উৎক্রান্তি গন্ঠি প্রভৃতি বৃদ্ধিবই হয়, জীবাত্সার নছে। বুদ্ধি- 

গুণ দ্াবা আত্মার সংসারিত বিষয়ে শ্রুতিবচনও আছে । যথ', 

"বুদ্ধ গুণে নায্রু গুণে ন চৈব আরাগ্রমাত্রোহা বরোহপি দৃ্টঃ” | জীব 
মান; যথা “সব! এষ আত্মা মহানজঃ,। যোইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ 

প্রাণেধু*। জীবেব উৎক্রান্তি ওপচারিক মাত্র, প্রাণই উৎক্রান্ত 

হয়) যথ। “কন্সিননতক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিব্যামি ইতি সপ্রাণ- 
মগজ” | প্রাজ্ঞ পরমায্মা যেমন মুখ্যার্থে “আনন্দময়” মাত্র 

হইলেও তাতে *ঘনময়ঃ প্রাণশরারঃ* প্রভৃতি গপচারিক গ্রয়োগ 

দুষ্ট হয়, সেইরূপ জীব মুখ্যার্থে "মহান্* হইলেও তাহাতে “অণু* 

শব্দ ওপচারিক প্রয়োগরূপে দু হয় । 

ষে পর্যন্ত জীবের আত্মভাবিত্ব, অর্থাৎ “আমি ব্রহ্গ' এইরূপ 

বোধের উংপত্তি ন| হয়; সে পর্ধীস্ত ইহার অণুত্বাদি উক্তি 

দোষাবত নহে । কেননা যত কাল *অহংভাব* রূপ অভিমান 

থাকে, ততকালই গরীব সংসারী ব! পরিচ্ছিন্ন-বুদ্ধি থাকে । 

আবও,. যেমন জীবের স্বভাব গত পুংচিন্ধাদি ( রেতঃ প্রভৃতি ) 
বালো বীজ ভূত অবস্থায় থাকিয়। যৌবনে অভিবাক্ত হয়; সেইব্প 
আত্মারই বুদ্ধিত্বরূপত্ব স্ুযুপ্ততে ও প্রলয়ে কারণসঘন্ধ সত শক্তিরূপে 
থাকিয়। জাগ্রতে ইন্জরিয় গ্রাহা অভিমানরূপে প্রকাশিত হয়, অতএব 

41 

বুদ্ধিই হইতেছে জীবের সংসারের কারণ, এন্থলে জীবের অণুত্ব 4 
শ্রতিতে দোষ হয় ন|। 



১৫ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

বৃহদারণ্যকে আছে, *্যতধৈ তন্নবিজানাতি বিজানন্ বৈতদ্বিজেয়ং 

২৪৪) 

 নবিজানাতি নহি বিজ্ঞা হবিজ্ঞানাং বিপরিলোপোবিগ্ভতে অবিনাশি- 

ত্বাং নতু তদ্দিতীয়মন্তি ততোহন্যদ্বিভক্তং যন্ধিজানীয়াৎ”) ইত্যাদির 
ভাবার্থ এই ষে, স্ুষুপ্তি-মবস্থায় জীবে চৈতন্য গাঞ্চিলেও তাহার 

অভিব্যক্তি থাকে না, তথন ইহাদ্রষ্ট। বা সাক্ষীমাত্র। চেহনের বা 

নিতোপলব্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের লোপ হয় না; কেনন৷ ইহার ধ্বংদ 

নাই। আম্মার দ্বিতীয়ও নাই; যে সকল বুদ্ধি বৃত্তি সমূহ তাহ। 

হইতে অগ্তরূপে বিভক্ত বূলিয়। জ্ঞাত ভয়, দে সকলও তাভা হইতে 

ভিন্ন নহে মন বুদ্ধিচিন্ত ও 

অহঙ্কার, অর্থং এই চকুইয়নূপ অগকরণ, 'আত্মাব “উপাধি” মাত্র; 

ইহা হইতে অর্থাৎ এই লিতোপলবিন্স ?প বিল্তান হইতে, শিল্প নভে । 

ইত্যার্দি। ইহা ভইতে বুঝা যায় মে, 

৮ একক বিজ্ঞানেধ বা বুদ্ধব দশয়াম্মক বৃণ্ছি মন, নিশ্চয়াযকবুত্তি 

' পুর্ববোস্তর ক্ষণে সমানরূপ 
ডি 

বুদ্ধি স্বৃতিবৃস্তি চিন্ত এবং ভিমাণ বু'ন্ত অহঙ্কার । এই চতুষ্টয়ন্রপ 

করণ ন্বরূপ অন্তুকরণ ব্ীকার না করিলে উপলান্ধ মন্ুপলদ্ধি 

সিদ্ধ ভয় না) কেনন! আম্ম। বিকার রত সঙগামাত | অন্ংকরণই 

উপলব্ধিৰ সাধন । 

লর্িসন্িকট স্কাতাজোকমপানভী নিভাযাসদোপল'দব 

প্রসঙ্গ হইবে, অথবা এইব্ূপ উপলন্ধি একেবারেই ভষ্ঠবে না। হয় 

নিতোপলব্ি হইবে, অথবা উপলন্ধ 'একেবাবেই হইবে না ১ কিন্তু 

কিছুরই পুনরুপলন্ধি কদাচিৎ হইবে ন।। অর্থাৎ কালোপণব্ি” 

একেবারেই হইবে নাঁ। স্মথবা, অন্ঃকরণের অস্তিত্ব স্বীকার 

করিয়া9ও বিকাররহিত ন্াস্মব, কিন্ব! ইন্দ্রিয়ের, অর্থাৎ যাহ। 

হইতেছে অন্তুঃকরণের দৃকৃপক্তিক্রপে উপলব্ধির সাধন তাহার, 
শনয়মন” বা শক্তি-প্রতিবন্ধ কল্পন! 

করিয়া লইলে সেই দোষ প্রদঙ্গই হয়। কেননা আত্মাও ইন্দ্রিয়ের 

অন্থঃকরণের অভাপে চক্ষু প্রহৃতিপ মঙ্দোপ- 

প্পাগাদিণ 

ও প্রলয়ে 
সদাত্প।র যে 

বুদ্ধিগ্বরূপত্ব 
তাহাই কারণ- 
সন্ব স্বতৃত শ্তি- 
রূপে থ।কিয়া 

জাগ্রতে প্রকা- 
শিত হয়। 

অ৩এব অণুত্ব- 

শঙতে দোষ 

হয় না। 

নিত্যো পজন্ধ্য- 
নূপলনন্ধ 
প্রলঙ্গোহগ্াতর- 

নিয়মো- 
বান্াথাব। 1৩২॥ 

তন্তঃক রণ্- 
অঙ্গীকারে, 

অর্থ।ৎ বুদ্ধি- 
বৃত্তি প্রতৃতি 
উপ।ধি ম্বীকার 
ন। করিলে, 

অথব। অন্যতর 
“নিয়ম” 

ল্গীকার 

করিলেও 

উপলব্ধি অনু- 

পলখি দিদ্ধ 

হয় ন।। 

কেননা আস্ম। 

বিকার রছিত। 

অতএব আম্ম। 

অণু ন| 
হইলেও 



৩০০ বেদান্ত তত্ব 

আত্মার অপুত্ব- সন্লিধানেই কালভূত অভিমানজাত “বিষয়ের উপলদ্ধি হয়। নির্বি- 
রা দোষ কার আত্মার শক্তি-প্রতিবন্ধ হইতে পারে ন1। ইন্দরিয়ের সমান- 

রূপ নিয়মন হইলে অভিমানাত্বক কালোপলব্ধি থাকিতে পারে না; 

তাহাতে প্রত্যক্ষের অনুপলস্ত দোষ ঘটে। ন্মুতরাং এই তিন মতই 

যুক্ত হয় না। এস্কলে বুঝিতে হইবে যে, অবিস্তাগতিপ্রকারিত 

অভিমানাত্মক দৃকৃশক্তি বা! ইন্দিয়বৃত্তিভূীত কালোপাধিক বুদ্ধি মন 
হইতেই দেশোপলব্ধিপ্ধপ বিজ্ঞান বা নিশ্চয়াম্সিক! বুদ্ধিবৃত্তির 

পদার্থপ্রত//তিরূপে সম্ভব হয়; এইরূপ অভিমানের অভাবে শুধু 

স্থিরবিজ্ঞানছার] ইহ। কখনই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব 

আত্মার উপাধিই হইতেছে পদার্থ প্রতীতি ; অর্থাৎ বিশ্বরূপ অভি- 

ব্যক্তি। স্ৃতরাং জীব অণু হইতে পারে ন1। 

অণুত্ব নিরাস হেতু জীব কর্তৃত্ব প্রাতপা্দন করিতেছেন। | 

জীবকর্তা, কেনন৷ শাস্ত্রের অর্থ দ্বার জীবের কর্তৃত্ব প্রয়োজন 

দৃষ্ট হয়। 

*বিজ্ঞানং ষজ্ঞং তন্ধুতে কর্ম্মাণিতনথতেহ পিচ* ইত্যাদি তৈত্তি- 
কর্তাশা্া্থ রীয়কে। অর্থাৎ বিজ্ঞান শবাবাচ্য "জীব” যজ্ঞ অর্থাৎ সংকল্াত্মিকা 
বন্ধাৎ ৫৩৩1 

এই জীবকর্তী; বৃত্তি, ও কর্ম্াদি স্থষ্টি করে। কিরূপে কর্তা? তাহা এই; *হ্স্ত!- 
রা চেন্নস্ততে হস্তং হুতশ্চেন্মগ্ততেহতম্। উভৌতৌন বিজানীতো! নায়ং 
কত! ন 

বাললে হস্তিনহন্তে ইত্যার্দি কঠে। অর্থাৎ, জীবকে হস্তাবাহত মনে করি 

শান্রার্থ অসিদ্ধ বটে, কিন্তু বস্ততঃ সে এইরূপ উভয়ই নহে। ইহার তাৎপর্য এই 
হয। 

যে, তাহার ( আত্মার) সান্নিধ্য মাত্র হেতু কর্তৃত্ব বশতঃ জীবপ্রক্কতি 

উপাদানরূপে কর্মাদি নিষ্পন্ন করে। এই হুই শ্রুতি বচনের সারার্থ 

গীতার এই উক্কিতে বেশ বিবৃত হয়। যথ|,-_ 

*প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কম্ানি সর্বশঃ। এ 
অহঙ্কার বিমুঢ়াত্ব! কর্তীংমিতি মন্ততে ॥ 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ৩৪১ 

অর্থাৎ, জীব অবিবেক বশতঃই প্রকৃতির কর্ম আপনাতে 

' অধান্ত করিয়! থাকে । 

তাহা হইলে সে জীব কেমন কর্তা? তাহা এই, 

"এযোহি দ্রষ্টা শ্রোতামস্তাবোদ্ধ! কর্তাবিজ্ঞানাতআপুরুষঃ ॥ 

অর্থাং ইনি চিৎমাত্র স্বরূপে দ্রঃা শ্রোতা ইতাদিরূপে সাক্ষী 

আাত্র। সুতরাং ভীব বস্ততঃ অণু বলয়! কগিত হয় নাই। 

এখন জীবেব কর্তৃত্ব যে নিশ্চয় ঠাহাই কঠিতেছেন। 

"্সঈীয়তে যত্তর কামঃ ম্বে শরীরে যথা কামং 

ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা স্বপ্নকালে জীবের ( চৈতন্য 

সর্ধঞ্গে সঞ্চরণ কথিত হওয়ায় জীবঈ কর্তা বটে। 

*্তদেষাং প্রাণানাং পিক্জানেন বিজ্ঞানমাদায় স্বপিতি”? ; অর্থাৎ 

তিনি ( আত্মা ) প্রাণাদি ইন্দিয়াদির বিজ্ঞান দ্বারা, অর্থাৎ উহাদের 

" বিজ্ঞীনস্বরূপত্ব ব| উপলব্ধিগ্ুণক উপাদানত্ব দ্বারা, উহাদেরে 
এক বিজ্ঞানে সংগৃহীত করিয়া, সংকল্প বিরহিত অবস্থায় স্ুপু হন। 

ইতাদি শ্রুতি ছারা উন্দজ্রিযগণের স্উপাদানত্ব* উক্ত হওয়ার 

জীবকর্তী! ৷ 

লৌকিক-বৈদিক্ ক্রিয়ায় “বিজ্ঞান” শবের অর্থ *জীব*। 

কেননা যদি বিজ্ঞান শবে জীবটক্ত না ভইয়া “বুদ্ধি” বুঝায়; তবে 

*বিজ্ঞানং ষজ্ঞং তন্ুতে ক্ধাণি তন্গুতেহ পিচ* ইত্যাদি বচনে ইহার 

নির্দেশের বিপধ্যয় হয়) অর্থাৎ তাহ। হইলে প্বিজ্ঞানম্* এই 

গ্রথমান্ত কর্তৃত্ব নির্দেশের *“বিজ্ঞানেন”” এই তৃতীয়ান্ত / করণ 

নির্দেশ হওয়! উচিত হয়) যেহেতু বুদ্ধি করগ”। কিন্ত এম্থলে সে 

গ্রকার হয় নাই; অতএব উপরোক্ত *বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়” 

এই বচনেও বিজ্ঞান অর্থে প্জীবণ্। এতত্ার। জীবের কতৃন্ 

নিশ্চয় হয়। কেনন! “জীবের” বিজ্ঞান সত্ব বা 'জ্ঞানবান' উপলন্কি- 

পরিবর্তে" 

শক্িরূপে ) 

বিহারোপ- 
দেশাৎ 1৩৪॥ 
স্বপ্রকালে 

জীষের সর্বাঙে 
সঞ্চরণ 
উপদেশ 

আছে। 

অতএব জীব 
কর্তা । 

উপাদ।নাৎ 

৩৫] 

শ্বপ্পে ইত্তিয়- 
পাণকে উপা- 

দন স্বগ্পে 

গ্রহণোক্তি 
হেতু জীব 
কর্তা । 

ব্যপদেশাচ্চ- 

ক্রিয়ায়াং 
নচেম্ির্দেশ 

বিপরধায়ঃ ॥৩৬া 
“বিজ্ঞানং* শবে 

জীব অর্থন। 
করিলে নির্দেশ 
বিপর্ধযার হয়। 
অতএব বিজ্ঞান 
শব্দের অর্থ 

জীব হইলে 
জীবের কর্তৃত্ব 
নিশ্চয় হয়। 



৩০২ বেদাস্ত তত্ব । 

গুণ দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদি উপাদান হইয়া থাকে; উহারা নিজের! 

জড় মাত্র। * 

উপপ্িবদ- যদি বল যে, জীব কর্তৃত্ববাদে হিত ভিন্ন অহিত হইতে পারে না 

চল অর্থাৎ যদি বুদ্ধিব্যতিরিক্ত আত্মা ( পরমাত্বা ) কর্ত। হন, তবে 

বৎ অনিযমত তিনি স্বাধীন হইয়াও 'আপন অপ্রিয় কেন করেন? ইহার উত্তর 
বোদ্ধ!। এই যে, আত্মা উপলব্ধি ৭1 বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও অনিয়মিত 
সুতরাং জীব রর 
কর্তৃত্ব নিশ্চয় রূপে নিজেব ইঠ্টানিষ্ট করিয়া থাকেন। যেমন উপলব্ধি বা! বুদ্ধিরূপ 
হয়। *অনুভব” স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হুইয়াও আপন অনিষ্ট করে, এবং 

নিজর ইচ্ছামতে ইঠ্টানি্ট সম্ভাবনের “নিয়ম” তাহাতে নাই; 

সেইরূপ আত্মাও স্বতন্ত্র হইয়াও নিঙ্জের অপ্রিয় করেন, এবং নিজের 

ইচ্ছামতে ইষ্টানিষ্টের সম্তাবনের *নিয়ম* তাহাতে নাই। কেনন! 
আত্মা ( পরমাত্ম: ) সাক্ষিত্বরূপে চৈতন্তরূপে স্বতন্ত্র দ্র্টা মাত্র; 
মায়! প্রতিবিশ্বিত চৈতন্তই ( পরমাত্মাই ) জীবাত্মরূপে দেশকালাদির। € 

সাপেক্ষকরণভূত “বিজ্ঞান” স্বরূপে উপলব্ধিবৎ অনিয়মিত বোদ্ধা। 
অতএব জীব সম্পূর্ণ বা মুখ্যার্থে স্বতন্ত্র নহে। 

পেই জন্তই শ্রুতি শিবজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে* এখানে করণ 

*বিজ্ঞানের” কর্তৃত্ব বুঝাইয়াছেন। অতএব জীব বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন নছে। অবিগ্ঠোপাধিক চৈতন্তই হইতেছে বিজ্ঞানরূপ 

“জীবাআ্মা” ) জীবের অবিস্তাবশত্বঃ সেই বিজ্ঞানরূপ কর্তা জীবই 

প্রাণাদি-উপাধি সংযোগে “করণ” হইয়! ভ্রাস্তিকল্পিত জগন্রপে 

অভিব্যক্ত হয়; অর্থাৎ যাহ! প্রক্কতপক্ষে নিজ আত্মারই পেরমা স্বারই) 
দ্বতন্ত্রীভূত সভা! (900160656 1981100) মাত্র, তাহাই অবিভ্তা- 

রূপিণী ভ্রান্তি হেতু পরতস্ত্রীভূত সত্তা (0৮)6০61%9 769111)) হইয়া 

বাহৃবস্তররূপে প্রভীত হয়। সুতরাং জীবের অনিয়মিত ইষ্টানিষ্- 

করণে তাহার কর্তৃত্বে কোনরূপ বিরোধ হয় না। রা 
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বুদ্ধির কর্তৃত্বসিদ্ধ হইতে পারে না। বুদ্ধির কর্তৃত্ স্বীকার 

কঞ্রিলে তাঙ্ঠার করণান্তরাপেক্ষ। অবশ্তই স্বীকার্ধা হয়; কেনন! 

করণই শক্তিরূপে কম্মনে প্রবৃত্ত হয়। বুদ্ধির করণ শক্তি। এস্থলে 

করণ-শক্তি বুদ্ধির কর্তৃত্বশক্তি স্বীকার্ধা হয়। কিন্তু কর্তী করণ 

ইইতে পৃথক; এস্লে শক্তিবিপর্ধায় দোষ হয়। অতএব জাবই 

কণ।| ম্বতন্ত্র জামাই কর্তা: কিন্ত আঁবছ্োপাধিক আত্মা বিজ্ঞান 

ব! বৃদ্ধিরূপে করণ বা উপাদ!ন শ'ত্ু মাত্র ; ইহাই ভাবার্থ। 

আবার বুদ্ধিকর্তত্ব স্বকার করিলে সমাধির উপদেশ নিরর্থক 

হয়। জীবের কর্তৃত্বাভাবে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য মণ্তব্] 

নিদিধ্যানিতবাঃ* ইত্যাদি বচনোক্ত ধান ধারণ] ও সমাধি নাখক 

“সংযম-ত্রয়ের” দ্বারা, বিষ্তাকৃত “ভত্বনসি* ভাব প্রাপ্তির, উপণেশের 

*বৈয়থ্য হয় । অতএব জীব কর্তা । 

*এখন জাঁব করত যে বাশ্তবিক নঠে, অধ্যাস মাত্র, তাহাই 

কহঙেছেন। 

হুত্রধর যেমন বাগ্তাদিব্যাপারে হস্তারদিকরণাপেক্চ কত 

এবং ধাস্তাপিপরিত)াগে হস্তার্দির ও তদছ্যাপারাদিরও অক্ত।; 

জাবাত্সাও সেইরূপে অবিগ্ভাকিত ক্রণাি-সাপেক্ষ কর্তা এখং 

স্থযুপ্ততে ও মোক্ষে এই উভয় কালে জবিদ্তা-নিবৃতি হইয়া অকর্তা। 

নিরৎচ্ছিযন নিরুপাধিক আত্মার (পরমাত্মার ) করত নাই) তিনি 

সাক্ষী বা মুখ্য কর্তীপ্রষ্টামাত্র ; কর্তৃত তাহার চিংশক্তিসমন্থিত জৈন ব| 

বুদ্ধিযুক্ত উপাধিরপ প্জীবাম্মা” নামক অভিব্যঞ্ডিরই হইয়! থাকে । 

“সধীঃ স্বপ্রোভৃত্বা ইমং লোক্মতিক্রামতি*। ইত্যাদি শ্রুতি। 
এইরূপে আত্মার "অধ্যাসরূপ” অভিব্যক্তিই হইতেছে কর্তা । 

জীব রাগাদি দ্বার! গ্রবন্তিত হয় ন!, ঈশ্বর দ্বারাই পপ্রবন্তিত ; 

ইহাই কহিতেছেন। 

শক্তিবিপর্ধয- 
য়াৎ ॥৩৮॥ 

বুদ্ধির কর্তৃত্ব 
খীকার করিলে 

করণান্তরা 

পেক্ষ। দ্বার! 

“করণশ্তি* 

বুদ্ধির কর্তৃত্ব- 
শক্তি ম্বীকার- 
রূপ*জ্ি বিপ- 
ধায় দোষ হয়। 

অতএৰ জীবই 
কতী। 

সমাধ্যভাবাচ্চ 

॥৩০। 

জীবকে কত্ত! 
শীকার না 
করিলে সম।- 

ধির বৈয়র্থত 

হয়; অহএব 

জীব কতী।। 

যথাচতাক্ষে- 
ভয়থা 8৪০1 
তক্ষ। ব1 ুত্র- 
ধরের দৃষ্টান্ত 
জীব মোক্ষে 
ও স্ুযুন্তিতে 
বাস্তবিক 

অকর্থা। 
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প্তস্তঃ প্রবিষ্ট; শান্তা জনানাং য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমস্তরো 

ক 1৪১) যময়তি”, “এষ হি এব সাধুকর্্ম কারয়তি” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে 
ঈশ্বর হইতেই জানা যায় যে, ঈশ্বরই প্প্রশাস্তা” রূপে জীবের কর্তৃত্বের প্রবর্তক ) 

রী অর্থাৎ তিনিই চরম স্ৃখান্তক মুখ্যোদ্ধেশ্রবোধক স্বয়ং সিদ্ধ কর্তব্য- 

যায়। রূপ এমুক্তভ্ঞান” (999%1]]) স্বরূপে জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করান; 

এবং সেই মুক্তজ্ঞানই প্রবর্তক হইয়া জীবের অবিগ্থা গুণাদি- 

নিষ্পন্ন প্রাকৃতিক ভাববিকারাদি-ূপ উপাধি সমূহ দ্বারা বিশেষিত 

হইয়া নানাপ্রকার “কশ্মাত্মক* ধর্মীধর্মাদিরূপে অভিবাক্ত ভয়। 

এ বিষয়ে পব্রেই যথেষ্ট বল! হইয়াছে । ইহা! হইতেই বুঝিতে 

হইবে যে, ঈশ্বর প্রবর্তক হইলেও জীব স্বকীয় পকর্ম্ের?” অধীন, 

এবং সেই কর্ানুসারে ফলভোগী । অর্থাৎ জীব বা জগৎ ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়া্মক কর্ম্নকম্্মফলভোগী। ঈশ্বর প্রবর্তক, জীব স্বাধীন' 

নহে ; স্থতরাং জীবের রাগ ঘ্েষার্দি তাহার প্রবর্তক নহে। গূর্ব্বই 

বল! হইয়াছে যে, জীব নিত্য অনার্দি অনন্ত, স্থতরাং সে এই 

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতু ₹ কর্্ব-কর্ম্মফলানুসারে, ঈশ্বর কর্তৃক প্রবপ্তিত 

হইয়া, জন্ম জন্মাস্তরে অর্থাৎ চিরতরে সাধু অলাধু ইত্যাদিরূপ 
কন্দাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবে । 

এখন সংশয় এই যে, "ঈশ্বর করান, জীব করে,” এরূপ হইলে 

পা ঈশ্বরে বিষম কারিত্বাদি* ও জীবে “অকৃত প্রাপ্তি” দোষ ঘটিতে 

প্রতিষিদ্ধা পারেকিনা? ইহার উত্তর এই যে,তাহা হয় না। কেনন! 

নিন ঈশ্বর প্প্রবর্তক* হইলেও জীব স্বকীয় কর্মের অধীন; নচেৎ 

ঈশ্বর কারয়িত| বিধি নিষেধাদি নিচ্ষল হয়। ঈশ্বর স্বয়ং সিদ্ধ কর্তব্যজ্ঞানরূপে 
হইলেওজীব ০শান্ত্রযোনি' ব1 মুক্ত জ্ঞানস্বরূপে প্রবর্তক হইলেও, জীবের অবিস্ভা- 
স্বকীয় কৃত 
প্রযত্ের গুণাদিনিপ্পরকর্ণজাত সংস্কারভৃত কর্খফলাদি জীবক্কৃত ধর্খা- 
অপেক্ষাযই ধর্াদিরপে প্রতীতঃ ন্ুতরাং ভীব তাহার পূর্ববসংস্কারা ভূত 
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পপ্রবত্ধ»” বা! কর্ম সঞ্চয়ের অপেক্ষ হুইয়াই ঈশ্বর কর্তৃক করে প্রবৃত্ত ফলতোগী 
হুয়। যে জীবের যেরূপ প্রযত্ব ৰ! ক্রিল্নাত্মক কর্্ম সঞ্চয় থাকে, 

সীশ্বর তাহাকে সেইরূপ প্রতিক্রির়াত্মক কম্খ্রফল ভোগে *“নির়মন” 
করান। ইশ্বর তাহার বিক্ষেপশক্তি"মায়ার” কারণ হইলেও, 

তিনি হৃষ্টি দশায় মায়া হইতে ব্যাবহারিকভেদম্বরূপে জীবাদির 

প্রেরক মাত্র; জীব সেই মায়াভৃত অবিগ্বাগতিনিষ্পন্ন ক্রিয়ারূপ 

কম্সংক্কদিরের প্রতিক্রিয়ারূপ ফলের ভোগী থাকিয়াই ঈশ্বরের 

বিক্ষেপ শক্তি মায়াদ্বাব! চালিত হইতে থাকে । গ্মতএব শান্ত্রবিধি 

নিষেধ ও পুরুষকারাদির বৈয়র্থয হয় না; কেনন! ঈশ্বর স্বয়ংসিদ্ধ 

কর্তবা-জ্ঞানরূপ মুখ্যবিবেক ব৷ সর্ব্বোত্তষ পুণ্ন্বরূপ মাত্র; “বৈষম্য 

ও নির্দর়ত।* অর্থাৎ বিষমকারিতা ও পক্ষপাতিত1 দোষ তাহাতে 

বন্তিতে পারে না) মায়! পরিচ্ছিপ্ন জীব “কৃত প্রযত্র” অন্ুসাবেই 

শুণ্যাপুণ্য কম্মার্দির জন্য তৎফলাদির ভোগিরূপে ঈশ্বর কর্তৃক 

“নিয়মিত” হইয়া কম্মে চালিত হইতে থাকে । সুতরাং যদিও 

ঈশ্বর নিরপেক্ষ, তবুও এইরূপে তৎপ্রেরিত জীব এই অবিস্যানুষ্ি ত 

দেশকালনিমিত্ত সাপেক্ষ পুকষকাবাদর অপেক্ষতা প্রাপ্তিযোগে 

স্বকীয় কর্মের অধীন। এই অবিগ্ঞাবশত্ববন্দপ কর্মাধীনত। 

হইতে মোক্ষ প্রাপ্তিই হইতেছে জাবের সেই স্বয়ংসিদ্ধ কর্তবারূপ 

সর্বোত্তম পুণ্যস্বরূপ “ম্বন্বরূপত্ব” প্রাপ্তি । 

“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হৃদ্দেশেহ্ভুন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্ সর্ববভূতানি যন্ত্রার্ঢানি মায়য়। ॥ 

গীতা । 

জীব ও ঈশ্বরের এবং জীবাদির মধ্যে পরম্পরের ব্যবহার- 

ব্যবস্থা যে গুপাধিক মাত্র; তাহাই বিচার করিতেছেন । 

স 

কেনন! তাহা! 

না হইলে 
বিধিনিষেধাদি 
নিক্ষল হন়্। 



অংশোনান!- 

ব্যপদেশাদ- 

স্কখাচাগি- 
দাশকিত- 
বাদিত্ব মধীয়ত 

একে ॥৪৩। 
নান! হেতুতে 
জীব ঈশখবরাংশ। 
কোন শাখায় 
ঈশ্বর ও জীবের 
স্বামিভৃতারপ 
সম্ব্ষধোগ্য 
হয়; আবার 

“দ্বীশকিত- 
বাদি ব্রহ্ম” 
এই আধর্বণীয় 
উক্তি দ্বারা ও 
“্তগ্বমসি” 

ইত্যার্দি বচন 
দ্বার! অন্য- 
প্রকারও, 

অর্থাৎ জীবের 
ত্রঙ্গত্বও, 

নির্ণাত হয়। 
সথততরাং 

ক্রতিতে ভেদ 
ও অতেদ উভয় 

বিধ ব্াযপদেশ 
থাকার 

অংশাশিতাবই 
প্রতীত হউক £ 

৩০৬ বেদাস্ত তত্ব । 

শত সুপর্ণা* ইতাদি শ্রুতিবাকোযে এক ঈশ্বর ও দ্বিতীর জীব; 
অর্থাৎ জীব ও ব্র্দের দ্বৈত প্রতীত হয়। এখন সংশয় এই যে, 

মায়া-পরিচ্ছিন্্র ব্রহ্ধই জীব কিন্বা সুধ্যের কিরণের স্তায় ব্রহ্ম হইতে 

ভিন্ন কিন্তু তৎ সম্বন্ধাপেক্ষী অংশই জীব? শ্রুতিতে নান! হেতু 

কথিত হওয়ায় জীব অংশই হউক? এই সংশয়ের উত্তর এই যে 

জীব মায়া পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই বটে। অথর্ব বেদে আছে “্ঘটসংবৃত- 

মাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা । ঘটোনীয়তে নাকাশংখং তঞ্তজ্জীবো 

নভোপমঃ। অর্থাৎ জীব আকাশোপম; ঘট সংবৃত 'মাকাশে 

আকাশের অংশরূপে প্রতীয়মান ঘটাদির স্থানান্তর প্রাপ্তিতে যেমন 

অস্তরীক্ষের অবস্থাস্তর হয় না) সেইরূপ জীবের জন্মমৃত্যু প্রভৃতি 

অবস্থাস্তর প্রাপ্তিতে সে যে ব্রহ্ম পদার্থের অংশরূপে প্রতীত সে 

পদার্থের অবস্থান্তর হয় না) উপাধিরই অবস্থাস্তর হইয়া থাকে। 

“তত্বমসি”" এই বাক্যদ্বারাও জীব ও ব্রন্মের অভেদ বুঝা যায়গ' 

আবার “ঘটে ভিন্নে বথাকাশঃ শ্যাৎ যথ1 পুরা । এবং দেহে মৃতে 

জীবে ব্রহ্মসম্পগ্যতেতৎ”, এই শ্রুতি দ্বার! স্পষ্টই জীবও ব্রহ্মের অভেদ 

প্রতিপন্ন হয়। তবুও সংশয় হয় যে, অংস্তমানের অংগুর হ্যায় 

জীব ঈশ্বরের অংশ; জীব ব্রন্ধ হইতে বিভিন্ন রূপে তৎসন্বন্ধাপেক্ষী 
মাত্র; কেননা ম্থবলোপনিষদে “উদ্ভব! সম্ভবে! দিব্যো একে! 

নারায়ণে! মাতা পিতা ভ্রাতা! নিবাসঃ শরণং সুহৃদ গতিঃ পরায়ণঃ* 

ইত্যাদি ইহাই বুঝায়। স্থতরাং উভয়ের শ্বামিভৃত্য-স্বারূপ্য- 

সমবন্ধ-যুক্ত হওয়াই সম্ভবপন্র হউক ? ইহার উত্তর এই যে, অন্তরূপ 

ব্যপদেশও আছে? অর্থাৎ জীবও ব্রন্মের অনন্তত্ব শ্রুতিও আছে। 

অথর্ধব বেদের পূর্বোক্ত বচনাদি, “তত্বমসি” এবং প্দরাসব্রহ্মকি ত- 

বাদিব্রন্ষ, ব্রদ্ষদাস! ব্রদ্মেমেকিতবা ইতি” এতন্বারা সমুদায 
জীবেরই ব্রদ্ত্ব-নির্ণয় হইয়াছে। ন্থৃতরাং শ্রতিতে তেদ ও অভেষ্ 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

উদ্ভয়বিধ অবগতি থাকায়, নিরবয়ব ব্রঙ্গের বাস্তবিক অংশ ন! 

থাকলেও, স্বামিতৃতা-স্বারূপ্য ব| নিয়স্ত-নিয়ম্য সবন্ধাপেক্ষী অংশাশি- 

ভাবই সিদ্ধ, ইহা বলিতে দোষ কি? 

আবার বেদের মন্ত্রবর্ণেও এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট অংশাংশি- 

ভাবই প্রতীত হয়। কেননা, "এতাবানস্য মহিমা, পাঙ্দোহস্ত 

সর্বভূতানি*, অর্থাৎ এই সমুদ্রায় বিশ্ব ঈশ্বরের মহিমা, ভূতগণ 
তাহার পাব! অংশ) ইত্যাদি উক্তি সমূভ স্বারা, ঈশ্বরের “মহিমা- 

মাত্র” দ্বার! সম্বন্ধীভূত ভূর বা জীবের অংশত্ব শ্বীকার করিতে 

দোষ কি? 

আবার গীতাতেও অংশাংশি ভাবের উল্লেখ আছে। যথা, 

“মমৈবাংশো! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইত্যাদি। অতএব 
জীব ঈশ্বরের অংশই হউক ? 

* পূর্বোক্ত সংশয় সুত্রগুলির উত্তর এই যে, প্রথমতঃ নিয়ন্ত, দ্বারা 
নিয়মা নিয়মিত না! শাসিত হইতে হইলে, নিয়স্তা শক্তিমানের 

শুধু মহিমারূপ শক্তিত্তারা নিয়ম্যের প্রতি এ "শাসনের* প্রয়োগ 

সম্ভব হয় না; সেই শক্তি যে ক্রিয়াধার যোগে সেই “শাদন* 

পরিচালিত করিতে পাবে, তাহার অনবচ্ছিম্ন একরসাত্মক পদার্থ 

সত্তাও চাই। অতএব অংশ জীব অংশী ব্রহ্গপদার্থ হইতে 
পৃথক নছে। পার্থক্য দেই অনবচ্ছিন্ন একরসাত্মক ব্রহ্ম পদার্থেরই 

অবিস্তা কল্পিত উপাধি হইতে বিশেষিত হয়। অর্থাৎ অবিগ্ো- 

পাঁধক পরমাতআ্মাই জীবরূপে অভিবাক্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ মন্ত্রবর্ণে “পাদ” এই শবদ্ধার] অংশ বুঝাইলেও, 
এখানে “সর্বভূতানি* এই শবের বহুবচনত্ব সত্বেও "পাদ্দের” এক- 

বচনান্ততা হেতু, ইহার “একজাতি” বা এক স্বরূপত্ব রূপ সাঁমান্ত- 

বোধক অর্থাভি প্রায় বেশ বুঝা যায়। নুতরাং ভৃতগণ ধে সেই 

৩৬৭ 

মন্তরবর্ণাৎ 8৪৪॥ 
বেদের মস্ত 

বর্ণেও অংশাংশি- 
ভাব প্রতীত 
হয়। 

অপিচ শ্মর্ধ্য তে 
0881 
কেবলমাত্র বর্ণে 
নহে গীতাতেও 
জীবের অংশত্ব 
প্রতীত হয়। 

প্রকাশাদি 
বনৈবং পর়ঃ 
(৪৬1 
প্রকাশাদির মত 

জীবগুণযোগে 

উপাধিমান হয়, 
পরষায়। সেরূপ 

নহেন। অতঞ্ব 

জীবের অংশ 
গুপাধিক বা 
ব্যাবহারিক 
মাত্র। 



৩৩৮ বেদান্ত তস্তব। 

একজাতিরূপ সামান্ত স্বরূপ ব্রদ্ধ পদার্থেরই *স্বর্ূপগত* অংশমাত্র, 

তাহ! হইতে পৃথক নহে, ইহাই বোধ্য । ঃ 

তৃতীয়তঃ গীতা অবশ্টই ”সনাতন” শব্দ দ্বার জীবের “আদি” 

বা ইয়ত্। শুন্য চিরস্থাক়ি-সত্ববোধক অর্থে, জীবের ওুঁপচারিক অর্থ 

না বুঝাইয়1, জীবাস্মা যে পরমাত্সা হইতে ভিন্ন নক্কে, তাহাই 

বুঝাইক়াছেন। কারণ এই যে, যা! ওপচারিক বা ইয়ত্তাযুক 
তাহ! “আসনাতন” | “অংশ” অর্থে ইয়ত্তা পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট বিভাগ 

বুঝাইলেও এখানে তাহা নহে । কেননা প্রূপাদিমান” কোনরূপ 

ইয্সত্তাদ্বার পরিচ্ছিন্ন না হইলে অংশীও অংশের পার্থকা অন্রভূত 
হয় না। 'এস্থলে “ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন* অংশাংশিভাব বৈশেষিকের 

*পরমাণুর” মত “রূপালিমান” বুঝায়, এবং তাহা! হইলে “অনিতা” 

ৰা অসনাতন হয় । €(১৫।২।২ স্তর দ্র্বা)। ম্বতরাং জীব বস্ততঃ 

অংশ হইতে পারে না। এখানেও, *অংশ” অর্থে পুর্বব ব্যাথা। নং 

অপৃথক অর্থাৎ পপ্বরূপগত” অংশই বোধ্য । 
তাহ! হইলেই বুঝ! যায় ষে জীবাত্মা স্ুথ ছঃখাদিছবার। উপাধি- 

মান হইয়াই ইক়তাপরিচ্ছিন্ন বা ওপচারিকভাবরূপে প্রতীত 

হয়। সেই জন্তই তাহাতে অংশত্ব “আরোপিত” হইয়! থাকে । 
বন্ততঃ জীবাত্ম। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে; নিরুপাধিক দুঃখিত্বাি 

গুণ তাহাতে নাই। অবিস্তার বশবস্তী হইয়াই জীব সংসারী হুইয়! 

দেছাদ্িবিগ্রহযোগে খঅভিমানাত্মক আত্মভাবাপল্স শ্থখ হছঃখাদি 

অনুভব করে। জীব বদি পরমাত্মার “স্বপরিণামভূত* অংশ 
হইত তবে ইহার ব্যথায় ঈশ্বরও ব্যথিত হইত) তাহা হইলে 

মোক্ষাদির প্রয়োজন থাকিত না; ঈশ্বর «গৌণ» বলিয়াই সিদ্ধ 

হইতেন ! স্থতরাং জীব ব্রচ্জের *প্রতিবিশ্ব* মাত্র শ্বপরিণামভূত 

ংশ নছে। ুরধ্য ও চন্দ্রের আলোক বেমন অঙ্গুলি প্রভৃক্কি 

নিসার: বিসিক চে সর 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

উপাধি দ্বার বক্রাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন শরাবস্থ জলের কম্পনে 

প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়; সেইরূপ বুদ্ধি যোগ বশতই বুদ্ধিবৃত্তিতে 

চংপ্রতিবিষ্বরূপ “জীব* সেট বুদ্ধির “কম্পনেই* সুখ-ছুঃখাদিরূপ 
অনুভূতিতে কম্পিত হয়; অর্থাৎ বুদ্ধি ভেদে নানারূপ ভাব- 

বিকারাদিগ্রস্ত হয়! অতএব জীবের ছুঃখিত্বাদিগুণ আবিগ্কক 

উপাধি মাত্র; পারমাধিক নে । এই উপাধি যোগবশতঃ জীবে 

অংখত আরোপিত হয়। বস্ততঃ সে অংশ নহে? নিরুপাধিক 

নিগুণ পরমাত্ম' হইতে অভিন্ন “সনাতন” পদার্থ । 

পরমাত্বা যে নিত্য নিগুণ, এবং স্থুথ ছুঃখাদি যে জীবেরই 

রহ! পুরাণাদি স্বতিতেও জ্ঞাত হওয়া ষায়। যথা, 

৩৩৪১ 

“তত্র যঃ পরমাত্মাহিসনিত্যে। নিগু ৭2 স্মৃতঃ, 

নলিপাতে ফলৈশ্চাপি পল্পপত্রমিবাস্তসা । 
কণ্মাত্ত্বপরোযোইসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে, 
সসগুদশকে নাপিরাশিন। যুজ্যতে পুনঃ” 

০. 

পরধাম্স। নিতা ও নিগুপণ, কর্মে নিলিপ্র, এবং কর্মফল 

ভোক! নহেন। কর্্মাতআত্রপর ষে জীব ইহাই বন্ধ মোক্ষঘবার! 

যুক্ত হয়; এবং এইরূপে সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরী হইয়া 
কর্মফল বা সুখ চঃখাদি ভোগ করে। 

অনুজ্ঞ ও পরিহার, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধাদি, যেমন 

"খভুকালে ভা্যার স্বাদ করিবে” এইরূপ অনুজ্ঞ। এবং প্নুরা- 

পান করিবে না” এইরূপ পরিহার, ইত্যাদি “আমি, আমার” 

এইব্নপ অভিমানাত্মক অহংভাবরূপ “দেহ সম্বন্ধ”, অর্থাৎ উপাধি- 

বিশেষ সম্বন্ধবূপ প্জীবত্ব*, হেতুই বিহিত হইয়া! থাকে। সম্যক্ 
উত্বজ্ঞান হারা এই অভিমান দূর হইলে, শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধাদির 

শ্মরতি চ ॥৪৭। 

পুরাণার্দিতেও 
জীবেরই ছুঃখ 
ইতাঃদি গুণ 
স্মৃত হয়, 
ঈশ্বরের নছে। 

অন্ুজ্ঞাপরি- 

হারৌদেছ- 
সন্বন্ধাৎ জ্যোতি 

রাদিবৎ 1৪৮7 
বিধিনিষেধা্ধি 
জীবের দেছ 
সম্বন্ধ হেতুই 
হইয। থাকে £ 
জ্যোতিয়াদি 
যেমন শ্বভাবততঃ 

একপদার্থ 
হইলেও দেহ- 
সম্বন্ধ বা উপাধি 
হেতু কোন 



কোনটা গ্রহণীয় 
হয় এবং কোন 
কোনটা 

বর্জনীয় হয়, 
খাও 

সেইয়াপ এক 
হইলেও, জীব 

যা অবিচ্যো- 
পাধিক আঙ! 
দেহাদি উপাধি 
'নিশেব সম্বন্ধ 

হেতুই, অর্থাৎ 
আবিস্তক 

সন্বদ্ধ হেতুই, 
বিধি নিষেধার্দি- 
ভাক্ বা শাস্ত্রীয় 
প্রশাসনের 
অধীন হয়৷ 

পরমাত্ম। উপাধি 
বিশেষ-সম্বন্ধ- 
হেতু বিধি- 
প্রতিষেধ-ভাঁক্ 
হন ন। 

জঅসম্ভতেশ্চা 
ব্যতিকর:॥৪৯। 

অস্তকরণো- 

পাধিক কর্তা- 
তোক্তাজীব- 
গণের পরস্পর 

দেহ সন্বগ্কাতাব 
প্রযুক্ত “অনে- 

কন্ব হেতু 
করল ব্যতি- 
কর বা সাধ্য 

হব ন।। 

৩১৩ বেদান্ত তত্ব । 

প্রয়োজন হুয় না। তত্থার! কেবল জীবেব অন্িমানাত্মক কর্ণ্মাদি 

পরিচালিত হয়। যাহা যাহার স্বভাবগত ধর্ম নহে, তাহ! তাহার 

পক্ষে তদ্রপ অন্য সম্বন্ধ বশতই হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিঃ 

প্রভৃতি এক পদার্থ জাতবূপে স্বভাবতঃ প্রশস্ত বা গ্রহণীয় হইলেও, 
উহাদের কোন কোন প্রকার ধর্মমসন্বম্ধ প্রশস্ত এবং কোন 

প্রকার ধর্ম্সম্বন্ধ অপ্রশস্ত বা পরিবর্জনীয় হয়; এবং যেমন 

মৃত্তিকাজাত হীরক ও শবদেহাদি মৃত্তিকারূপে স্বভাবত: প্রশস্ত 

হইলেও, হীরক গ্রহথণীয় এবং শব পরিবর্জজনীয় হইয়া থাকে; 

আত্মাও সেইরূপ *এক” হইলেও এবং সেজন্য স্বভাবতঃ প্রশস্ত 

হইলেও, জীব অভিমানাত্মক উপাধি বিশেষ সম্বন্ধ হেতুই প্রশন্তও 

অপ্রশস্ত ইত্যাদি ধর্মসন্বন্ধে বিশেষিত হয়; এবং শাস্ত্রী বিধি 

নিষেধাদি ত্বার1 সেই “দেহাভিমানপ্রূপ উপাধি মাত্র প্রশাসিত 

হয়। পরমাত্মার প্রতিবিধি নিষেধাদি সঙ্গত হইতে পারেন! । 

যদ্দি বল যে, আত্মা যদি একই হন, তবে এক ব্যক্তির সতকার্ো 

অন্তে শ্বর্গগামী হইবেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, ভ্রীব 

গণের পরস্পর দেহুসম্বন্ধাভাব হেতু কর্মফল ব্যতিকর বা সাক্ষর্ধয 

হয় না। অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধিদ্বারা কর্তীভোক্ত। জীবের 

একের অন্তের সহিত সথন্ধাভাবন্েতু পরস্পরের ন্ুখহুঃখাদি পর. 

স্পরের দ্বারা অনুভূত হয় না; অতএব পরস্পরের কর্মসন্বহ্ধ হয় 

না; এবং তজ্জন্ত একের কর্মের জন্ত অপরের ফলভোগী হওয়ার 

সম্ভাবারূপব্যতিকর বা (পরস্পর বিরুদ্ধপদ্ার্থের একভ্রাবস্থানরূপ ) 

সাক্বর্ধা হইতে পারেনা । এস্বলে ঘটাকাশাদ্দির নিদর্শন সমুচ্চিত হুর 

এধাবৎ বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জীবেশ্বরসন্বন্ীয় শ্রুতি বিরো- 

ধা্দির সমন্বয়বিধানপূর্বক এখন সাক্ষাৎ পবিবর্তবাদ* মতেই উপ- 

হার করিতেছেন । / 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩১১ 

জলে যেমন সূর্য্য প্রাতবিষ্ব, তদ্রুপ বুদ্ধিতে পরমাত্মার আভান 
বা প্রতিবিশ্বই হইতেছে “জীব*। ইহ। পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন বস্ত 

নছে। এক পাত্রের প্রতিবিষ্বের কম্পনে যেমন অন্ত পাত্রের 

প্রতিবিম্ব কম্পিত হয় না, সেইরূপ একজীবের কম্ম অপর জীবের 

কর্মফলরূপে সম্ভাব্য হয় না। অতএব এতম্বারাও পব্তিকর” 

দোষাপত্ভি নিবারিত হয় ! 

বহু আখ্মবাদী সাংখ্য ও বৈশেধিকাদির মতে কর্মফল সাহ্বর্যয 

বা বাতিকর দোষাপত্তি ঘটে। 

“মুখাভা সকোদর্পণেদৃশ্যমানো, 
মুখত্বাৎ পৃথকৃত্বেন নৈবাস্তিজাতু । 

চিদাভাসকোধীষু জীবোইপিতদ্বত, 
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহহমাত্মা ॥ 

যথাদর্পণাভাবে আভাসহানৌ, 
মুখং বিষ্ভতে কল্পনাহীনমেকম্। 

তথাধী বিয়োগে নিরাভাসকোধঃ, 
সনিত্যোপলকি শ্বরূপোহহমাতু। ॥ 

হত্তামলক। 

বদি বল যে জল ও সুর্য ভিরবস্ত) ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান বা! বুদ্ধি 

ভিন্ন নহে; সুতরাং জীব যে বুদ্ধি-প্রতিবিথ্িত ঠৈতন্ত ইহ! কিরুপে 

বলা যায়? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের “মন* একমাত্র হইলেও 

যেমন মনোবৃত্তিরূপ সৃতি সেইথানেই প্রতিবিস্বিত হইর় প্রত্যভিজ্ঞ। 

ৰা “অন্ুস্থতিশ্রপে প্রতিজারনান হয়; সেইরূপ চৈতন্ত বা আত 

ও বিজ্ঞান অভিন্ন হইলেও চিৎবৃত্তি সেই বিজ্ঞানে প্রতিবিদ্বিত হইয়! 

*বীব* হয়। চৈতন্তের ও বিজ্ঞানের মধ্যে মাগ্নিক পরিচ্ছিল্নত। 

আছে। 

আনান এব চ 

৪৬ 
জীব পরমাস্ার 
আভাস বা 

প্রতিবিদ্ব ; 
পরমাস্মা হইতে 
ব্ত্বসার নছে। 



৩১২ বেদাস্ত তত্ব । 

অদৃষ্টা নিরমাং কঠে আছে, “নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাম্, একে! 

এও বহুনাং যে! বিদধাতি কামান্*; ইত্যাদি হইতে বুঝ! যায় যে, 

“্দৃষ্টের(।.:. একমাত্র নিত্য চৈতন্ত স্বরূপ পরমাত্মাই সাধারণ হইয়াও চিৎশক্তির 

রি ৮২০ সান্িধ্য-মাত্র ঘর] “অধ্যাস'হেতু মনঃসংযোগে বিশেষ-ভূতবছ হইয়! 
পারে না।  জীবাদি প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের 

সান্নিধ্য মাত্র দ্বার] পুরুষ বা! জীব সাধারণ হইয়াও “অধ্যাস” হেতু 

প্রারুতিকবিকার-রূপ মনঃসংযোগে বিশেষভূত বছু আত্মা হইয়! 

শরীরে শরীরে অবস্থিতি পূর্বক ধর্াধন্দ নামক “অনৃষ্ট* স্যষট 
করে। এইরূপে সেই ধন্মাধশ্্ বা “আদৃষ্ট* প্রধান বা প্রকৃতিতে 

অবস্থান করে। আত্মা চৈতন্ত মাত্র; প্রধান সকল আত্মার সমান 

ও নিমিত্ত কারণ; কিন্ত এইরূপ প্আদৃষ্ট* বশতঃই ইহাতে বিকারাদি- 

রূপ অসমানত্ব বিহিত হয়। অতএব প্রধান এই কারণে, “অদৃণ্” 

হইতে সমানত্ব প্রাপ্তির জন্ত স্বতঃ প্রবৃত্তশীল থাকা হেতু, জীবের 

মোক্ষের জন্ শ্বতঃপ্রবৃত্তিশীল থাকে । এই কারণে প্রধান হইতেই 
জীবের মোক্ষ ঘটিয়া থাকে ; ইত্যাদি। এস্থলে দেখা যায় যে, 

সাংখামত বেদাত্তমতের প্রতিকূল। ইহার খগ্ুনার্থে কহিতেছেন, 
সাংখ্যমতের “অদৃষ্টেরর কোন “নিয়ম” নাই । অদৃষ্ট যে প্রধানে 

থাকে ইহ! অসমগ্রস ) কেনন! সেই অনৃষ্টরূপ ধর্্ধন্্ম বা অসমানত্ব 
নিগুগ আত্মা ও সমান কারণ প্রধানের যোগে কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? সমানত্ব ভঙ্গের উপযোগী “শক্তি” কোথা হইতে 

আসে? ম্থতরাং উত্ত মত অসিদ্ধ। পূর্বে এ বিষয়ে বিশেষরূপে 

সমালোচন! কর! হইয়াছে; এবং দেখাইয়াছি যে, সাংখোর 

*দৃষ্টকে” “পুরুশক্তি* দ্বীকার করিলেই সাংখ্য ও বেদাস্তের 
ঘাটে ঘাটে মিল্-প্রাপ্তি সম্ভব হয়; অর্থাৎ সমন্বয় সম্ভব হয়। 

আবার ইহাতে কোন আত্মার (জীবের) কিরূপ অদৃঃ 

১৪৯৬০ অভি 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৬১৩ 

বা ধন্মাধধ্্ম এরূপ কোন পনিয়ম” হইতে পারে না; এস্থলে উক্ত 

সাংখ্যমতে *ব্যতিকর” দোষাপত্তি ঘটিয়া পড়ে। 

অভিসন্ধি ও ইচ্ছাদির স্বীকারেও বেদাস্তমতে সাংখ্যের অনৃষ্টের 

স্তায় ব্যতিকর দোষাপত্তি হয় না। আত্ম ও মনের সংযোগে 

অভিসন্ধি বা “অভগ্রায়,” অর্থাৎ ইচ্ছাদিরপ প্রবৃত্তি, উৎপন্ন হয়। 

শ্রাতিতে আছে, “সংযোগাদ!'মনসো: প্রবৃত্তিকপজায়তে*। তাহা 

হইলে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছাদিকে মন হইতে নির্ব্বিশেষ, বা সাধারণ-ম্বরূপ, 

অন্তঃকরণই বল! যায়। কিন্তু পূর্বেই আমর! দেখিয়াছি যে, 
অন্তঃকরণোপাধিক ( চিদাভাস নাত্র ) ভীবাদির পরম্পরের সহিত 

ব্যাবহারিক পরিচ্ছিন্নত৷ বশতঃ সন্বন্ধাভাব হেতু জাবাদির কম্ম ও 

ফলে বাতিকর গৌষাপত্তি ঘটিতে পারে না। সুতরাং অভি- 

সন্ধ্যাদি স্বীকার করিলেও বেদাস্তমতে ব্যতিকর দোষাপত্তি হইতে 

পারে না। 

আম্মার প্রাদেশ বাদও অযুক্ত ; কেননা! আত্ম! সর্ববখরখীরেই 

ওতপ্রোত। আত্মা সর্ধগত হইলেও সকলের আত্মার উহাদের 

নিজ নিজ দেঞ্ে কোন পরিচ্ছি্ন প্রদেশে অবস্থিতি হইতেই যে 

চৈতন্ জ্ঞানাদির উৎপত্তি হয় ইহ স্বাকাধ্য নঠে। কেননা আত্ম 

সর্ধগতরূপে প্রত্যক চৈতন্ত হইলেও প্রত্যেকের দ্রেছে চিদাভাস- 

স্বরূপে ওতপ্রোত ভাবে অন্ত'ভাব রূপে বিরাজিত আছে। এই 

কারণে *শরীরাবচ্ছি্ন আত্ম গ্রদেশেই মনের সংযোগ বশতঃ অভি- 

সন্ধি, অদৃ্ট ও সুখ ছুঃখাদি ঘটিয়া থাকে; অতএব অভিসন্ধ 

প্রভৃতি নির্দি্ই ও নিয়মিত,” এই ষে বৈশেষিক মত ইহা জযুক্ত। 

আত্মার প্রদেশবাদ স্বীকার করিলে স্বর্গা্দ ভোগের অনুপপত্তি 

হয়। সমপ্রতদেশ হইয়াও যেব্হু হয়। এরূপ কোন দ্রব্য থাকিতে 

পাঁরে না। পরস্ একাধারে অবস্থিত রূপ রসান্দি একাশ্রয়ত। 

অভিসন্ধযাদি- 
ঘগি চেবং ৫২1 

অভিসন্ধি বা 

অভিপ্রায়, জ্ঞান 
ও ইচ্ছা ইত]- 
দির গ্রহণেও 

বেদাস্তে “ব্যতি 
কর” দোষাপত্তি 

হয় ন|। 

প্রাদেশা দিত 
চেন্নাস্তর্ভাব।ৎ 
॥৫৩ 

বৈশেধিকাদির 

আম্মার প্রাদেশ- 

বাগ যুক্তিযুক্ত 
নহে, ফেনন। 

আত্ম। সর্ধব- 

শরীরেই ওত- 

প্রোতভাবে 

অন্ততুতি। 



৩১৪ বেদান্ত তত্ব । 

ধর্দছেতু নিজ নিজ স্বরূপাংশে ভিন নহে, সমলক্ষণই বটে। অতৃএব 

আত্মার বহুত্ব দিদ্ধ হইতে পারে ন|। 

আবার, “বিশেষ” নামক কল্লিত পদার্থ যে পরমাণু সমুহের 

মধ্যে থাকিয়। রূপ রম প্রভৃতিকে ভিন্ন করিয়! রাখে, এ মতও 

অযুক্ত। কেননা ইহাতে চিংশক্তি বিহীন *প্রবৃত্তি শুন্য” কল্িত 

পদার্থ দ্বার ষে অন্ত কলিত পদার্থ ্নিরূপিত” হয়, এইরূপ 

"ইতরেতরাশ্রয়” দোষ প্রসঙ্গ হয়। 

তৃতীয়পা্ সমাপ্ত । 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 
চতৃখ পাছ্। 

তৃতীয় পাদে ভূতসন্বন্বীয় শ্রু'তিবিরোধ নিরাস হইয়াছে। এই 
পাদ্ে প্রাণ বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহৃত হইয়াছে । 

প্রথমাধিকরণে ইন্ত্িয়গণ যে ব্র্ধ হইতে উৎপন্ন, অনাদি নে, 
তাহাই কছিতেছেন। 

পূর্বপাদে যেমন শ্রুতিবিবোধ নিরাপান্তর ব্রহ্ম হইতে আকাশের তথাপ্রাণা:1১1 

উৎপত্তি পিদ্ধ বলিয়। নিশ্চিত হইয়াছে; সেইরূপ ব্রক্ধ হইতে বিয়দাদিষং 

. প্রার্জীরও উংপভি সিদ্ধ বলিয়াই অবধারিত হয়। “এত্তম্মাদ্ জায়তে বদ 

প্রাণোমনঃ সর্বেন্দ্িয়াণিচ”, “এতন্মাদাত্বনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে- 

লোকাঃ সর্বেদেধাঃ সর্বাণি ভূতানিচ বুচ্চরস্তি” ইত্যাদি শ্রুতি 

হইতেই ইহা জান! যায়। অথবা যেমন লোকাদি ব্রহ্ধ হইতে 

উৎপন্ন প্র।ণাদিও সেইরূপ, ইত্যর্থ। 

« অসদ্থাইদমগ্রমাসীংতদাহঃকিম্তদাপীৎ 1 খষযয়োবাবঅপদা- 

সীং। তদাছঃকেতে ? খধয় ইতি প্রাণাবাব খনয়:*। র্থাৎ স্যষ্টির 
অগ্রে কি ইহ! অসৎ ছিল? হাহা! বলিলেন, ইহ! দত ছিল। 

মেই অনং কে? খধিরাই অন্ত ছিল। সেধাধির। কে? গ্রাণ 

সমূই খধি নামে অতিছিত। এখানে "খাযি* ও প্প্রাণ* এই ছুই 
শব দ্বার! গ্রতীত ইন্দ্িয় গ্রামের স্থ্টিব পূর্বে “অনৎ* শব বাচ্য খষি 
নামে *্প্রাণের* সত্তা শ্রুত হওয়ায়, *প্রাণ” অনাদি বলিয়াই প্রতীর- 

। মান হউক? এই সংশয়ের উত্তর এই যে, এখানে খষি ও প্রাণ 

শবের অর্থে চিন্রপ ( গ্রকাশরূপ ) শক্তির মুখ্য আশ্রয়, স্থয়ং- 



গৌপ্যসস্তাবাৎ 
॥২। 
প্রাণের উৎপত্তি 
শ্রুতি গৌণী 
নছে; কেনন। 

ইহা! অনম্তব | 

তৎপ্রাক- 

শ্রতেশ্চ ?৩। 

আকাশাদির 

উৎপত্তির 
পুরেরধেই যে 
প্রাণের উৎপাত্ত 

ইহ! শ্রুতিতে 
জান! যায়। 

অতএব 

প্রাণোৎপত্তি 
শ্রুতি গৌণী 
ন্ছে। 

৩১৬ বে্দাস্ত তত্ব । 

সিদ্ধশক্তি দ্বারা শক্তিমান, নিগুণ ব্রহ্গকেই বুঝিতে হইবে। 

*প্রাণা্দি* অর্থে সেই চিদ্রুপ শক্তিরই প্রকরণাদি বুঝিতে হইবে। 

চিৎশত্তির আশ্রয়ই হইতেছে প্রাণের মুখ্যার্থ  ইন্দ্িয়াদি হইতেছে 

প্রাণের গৌণার্থ; কেননা ব্রদ্মের ঈক্ষণণ্ঘরপত্বভৃত স্বয়ং সিদ্ধ 
চিৎশক্তিই হইতেছে "মুখ্য প্রাণ” ; শক্তি উত্ক্রমণশীল ব! গতিযুক্ত 

স্থতরাং সেই উতক্রমণশীল শক্তির মায়িক বিক্ষেপই প্প্রাণাদি* 

ইন্রিয়গ্রামদূপে অভিব্যক্ত হয়। অতএব প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ 

হয়। প্রকাশ থাকে যে, *চিৎম্বরূপত্ব”« যোগেই এই উৎক্রমণশীল 

শক্তিরূপ প্রা« পপ্রবৃত্তিযুক্ত হইয়! গতি বা অবস্থান্তরাদি প্রকাশ 

করে। মুখ্য প্রাণ চিৎশক্তির আশ্রয়রূপ সমষ্টিতৃত “হিরণ্যগর্ভ* 

ও অধান্তর প্রাণ হইতেছে ইহার বিক্ষেপাত্সিকা ইন্দ্রিরগ্রামাদি-. 

স্বরূপিণী কারণ শরীররূপিনী প্প্রকৃতি*। ু 

অতএব প্রাণের উৎপত্তি শ্রুতিকে গৌণী বলা যায় না। ইহ! 

অসম্ভব হয়) কেনন! তাহা হইলে “প্রতিজ্ঞা-হানি* দোষ ঘটে; 

অর্থাৎ তাহ! হইলে "“একবিজ্ঞানেন সর্বংবিজ্ঞাতং ভবতি”, ”একং 

সম্তং বহুধাদৃশ্ঠমানম্*, "এক এবাসৌবৈঘর্ষযবদ্ অভিনেত নটবচ্চ 
বহুধাবভাসতে” ইত্যাদি শ্রুতির বৈরর্থ্য হয়। 

আবার শ্রুতি হইতে প্রাণাৎপত্তি সাক্ষাংভাবেই নিশ্চিত হুয়। 
যথা *সপ্রাণমহস্থজত”। আকাশের পূর্বেই প্রাণোৎ্পত্তি হয়। 
যথ! “এতম্মাদজারতে প্রাণঃ” ইত্যাদি । অতএব প্রাণাৎপত্তি 
শ্রুতি ওপচারিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আকাশ উপলব্ধির 
প্রকরণ মাত্র; প্রাণচিংশক্তির আশ্রয়রূপে সেই উপলব্ধির নিমিত্ত 
কারণ। স্থতরাং আকাশের পূর্বেই প্রাণোতৎপত্তি সিদ্ধ। 

*একবুদ্ধযা সর্বব বুদ্ধে্ড তিকত্বাজ্জ্রনিশ্রুতেঃ। 
উতপদ্ধন্তেহথ সন্তাবঃ প্রাগবাস্তর স্যঠিতঃ ॥* 

ভারতী তীর্ঘ। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩১৭ 

ছান্দোগো ব্রঙ্গকারণত্ব-পুর্ধবক তেঞ্জা্দির উৎপত্তি বিষয়ক 

(এ বচন হইতেই বাকৃ মন ও প্রাণের উৎপত্তি উক্ত হুইয়াছে। 
অর্থাৎ যদিও সেখানে উৎপত্তি প্রকরণে তেজ, অপ. ও অন্ন এই 

তিনটীর উৎপত্তি মাত্র শ্রুত হয়, কিন্তু গ্রাণোংপত্তি এত হয় না; 

তবুও উক্ত শ্রুতি দ্বার তেজ অপ. ও অন্নের উৎপত্তি উক্ত হওয়াতেই 

বাক প্রাণ ও মনের উৎপত্তিও উক্ত হহয়াছে। “অন্ুময়ংহি 

সৌমা! মন আপোমরঃ প্রাণন্তেজোময়ীবাকৃ* 

হইতেই ইহা স্পষ্টর্ূপে অবধারিত হয়। 

শ্রুতি গৌণী নহে । 

এখন ইন্দ্রিয়দের সংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন। 

শ্রুতিতে সপ্ত সংখার অবগতি থাকায় ঈন্দ্রির সংখ্যা সাত 

হইতে পারে? ইহা সামান্ত বচন, ধিশেধিতত্ব বশতঃ অর্থাং 

বিশেষরূপে বর্ণিত হইলে অধিকই হইবে-_কিন্তু বিশেধরূপেট 
উপনিষদ “সপ প্রাণাঃ প্রভবস্তিতম্মাৎ” ইহা দ্বার! “সপ্ত” শবের 

প্রয়োগ করিয়া সাত সংখ্যাই বিশেষিত করিয়াছেন। আবার 

কঠেও আছে, “যদাপঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জ্ঞানানি মনস। সহ। বুৰ্ধিশ্চন 

বিচেষ্টেত তমানঃ পরমাং গতিং”। ইত্যাদি হইতে বুঝা যায় যে, 

পঞ্চজ্ঞানেন্িয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত উন্ভ্রিয়ই বিশেধিত হইয়াছে। 

অতএব ইন্দ্রিয় সংখ] সাত বলিয়াই শঙ্কা হয়। 

বৃহদারণ্যকে আছে, “হস্তোবৈগ্রহঃ সর্বকর্খুণাতি গ্রহেণ গৃহীতঃ 

হস্তাস্ত্যাং কর্শকরোতি” ইত্যাদি। 

অতএব হস্তাদি গণনা! করিলে ইন্দ্রিয় সংখাসপ্ত হইতে পারে 

না। কেননা তাহা হইলে সপ্ত সংখার বাতিরেক হয়; এস্বলে 

ইঞ্জিয় সপ্তদংখ্যক নহে । অত এব "দশমে পুরুষে 'প্রাণা আব্ম্মৈকা- 

' দশ এই শ্রুতি অনুসারে ইন্জিয়াদির একাদশ সংখ্যাই সিদ্ধ বলিয়া 

এই বচন 

অতএব প্রাণোতৎপত্তি 

তৎপূর্ব্বকত্বা- 
স্বাচঃ 181 

্র্গ প্রকৃতিক 

যেতেজ তাহার 

ব্রঙ্গ কারণত্ব 
কধত হেতুই 

প্রাণ বাক 
মনেরও ব্রহ্গ- 
প্রকৃতিত্ব, অর্থাৎ 

ব্রহ্মকারণত্ 

হইতে উৎপত্তি, 
কথিত 

হহল্লাছে। 

সপ্তগতেবিশে- 

যিত্বাচ্চ ॥৫| 
“সপ্ত” শব 

বিশেষণ থাকার 

ইন্দ্রিয় সংখা 
সপ্তই হছউষ্চ? 

হত্তাদয়ন্তস্থিতে 
ইতোনৈবম্ ৬1 
হস্তাদি গণনা] 
করিলে ইন্্ি- 
যাদির সংখা। 
সপ্ত হইতে 
পারে না। 



৩১৮ বেদাস্ত তত্ব । 

পরিগণিত হইবে । “আত্মা” শব্দের অর্থ এখানে (জীবাত্মা ) 
প্রজ্ঞার্থক পঅস্তঃকরণই”; ইনার সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রি় ও 'পঞ্চ 
কর্েক্র্রি় মিলিয়৷ ইন্দ্রিয় সংখ্যা একাদশ হয়। 

এখানে তাৎপর্য এই, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি বি্ষিক্ক 

(16627) 1 পুর্বেই জান! গিক্লাছে যে বিষয়াদি ইন্দ্রিয়াদি হইতে 
বিশেষ নহে; স্থতরাং এ বিষয়াদিভেদে জ্ঞানভেদও পাঁচটা; 

অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকারভেদও পাঁচটা । সেই জ্ঞানেক্িয় 

পাঁচটা, অর্থাৎ জ্ঞানভেদাদির বিভিন্ন করণ পাঁচটা, হইতেছে 

শোত্র ত্বক চক্ষু রসনা ও ঘ্রাপ। বচন আদান বিহরণ উৎসর্গ ও 
আনন্দ এই পঞ্চরূপ কর্ম্মতেদ বশতঃ কর্মেত্র্রির়ও, অর্থাৎ সেই 
কম্মভেদাদির করণও, পাঁচটি । যথা, বাক পাণি পাদ পায়ু ও 

উপস্থ । আর, এক বিজ্ঞানরূপ সর্ধার্থ বিষয় ত্রিকালবস্তী অনেক- 

বৃত্তি “অস্তঃকরণ* একটি । সেই অন্তঃকরণ সংকল্প, অধ্যবসায়, $ 
অভিমান ও চিন্তাদিরূপ কার্যভেদে কখনও কথনও ভেদ প্রকারে 

ব্যপদিষ্ট হয়। এইরূপে পৃথক ভাবে কথিত হইলে তৎকালে 
উহাকে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত বল হয়। ইত্যাদিরূপে কাধ্যের 

একাদশবিধত্ব হেতু ইন্ট্রির সংখ্যাও একাদ্দশই হওয়া! সঙ্গভ। 

এস্কলে শ্রুতি বিরোধের কারণ এই যে, কতক শ্রুতি শীর্ষস্থ পঞ্চ 

জ্ঞানেন্দির মন ও বুদ্ধি এই সপ্তপ্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই “সপ্ত প্রাণাঃ” 

বলিয়াছেন ; এবং কতক ইহার উপর আবার অশীর্ষস্থ হম্ত পদাদি 

করণ সমুহকে তৎ তৎ কাবধ্যানুসারে পঞ্চকর্দেন্দ্িয় স্বীকার করিয়া, 

মন ধুদ্ধিকে একমাত্র প্রজ্ঞাস্বরূপে আত্মা ব1 অস্তঃকরণেরই অস্ত ভূত 
করিয়া, ইন্দ্রিয়ের সংখ্য! একাদশ করিয়াছেন । 

ফলতঃ পঞ্চজ্ঞানেক্ড্রির়, পঞ্চকন্মেত্ছ্িয়, প্রাণাদি পঞ্চক, ভূত” 

পঞ্চক, অস্তঃকরণ চতুষ্ট, অবিস্তা, কাম ও অদৃষ্ট € কর্ম) এই অষ্ট'* 
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প্রকার *“প্রাপলি* পপূর্য্যা্টক” নামে মুখ্য প্রাণের ( চিৎ শক্তির ) 

 বিক্ষেপাত্বক প্রকরণাদিরূপে বিশেধিত | প্রাণ উৎক্রান্তি সময়ে এই 
আট প্রকার লিঙ্গাদি সমথিত হইয়াই উৎক্রান্ত হয়। এই অষ্টপুরীকেই 
সক্ষরদদেচ বলা ভয়। এই শরীর দর্শনের অবিষঙ্ন, হুঙ্সংজ্ভিত লিঙ্গ- 

শরীর বলিয়। কণিত; ইহা আত্মার পঞ্চীরূত পঞ্চভূতাম্মক সুক্ষ 

উপাধি বিশেষ। এই লিঙ্গদেহ ধাঁদনাযুক্ত হইয়াই আত্মাকে কর্ম 

অন্গভব করায় ;) এবং নিজের অন্ঞানতা বশতঃ ইহাই আত্মার 

অনাদি মবিগ্থারূপ উপাধি বলিয়! গণা হয়। এই লিঙ্গশরীর 

কর্তাদিভাব প্রাপ্ত হইয়। বিরাজ করে; এবং পরমাত্মা এই লিঙ্গ- 

শরীরে বুদ্ধিমাত্র-উপাধিযুক্ত ও নিতাচৈতন্তম্বরূপে সকলের সাক্ষী 

থাকিয়া, কিছুমাত্র কর্মফলে লিগ্ত নছেন। নিগুণ পরমাস্্াই 
মারাযোগে বুদ্ধিমাত্র-উপাধিধুক্ত হইয়া জীবচৈতন্ট স্বরূপিণী ভ্রিগুণ- 

ময়ী 'অবাক্ত প্রকৃতিরূপে বিরাজ করেন। এই অব্যক্তই আত্মার 

"কারণ শরীর” নামে কথিত হয়। যখন এই কারণ শরীরে 

নিথিল ইন্দ্রিয় প্রলীন হয়, তখন আত্মার সর্ব সংকল্প বিরহিত ন্ুযুণ্তি 
বা! মুক্তি-অবস্থা ঘটে। এই অবস্থায় বুদ্ধি বীজভূত অন্যক্ত প্রকৃতিতে 
অবস্থান করে, স্থতরাং তথন সর্ববিধ প্রমিতির ( জ্ঞানের ) প্রশান্তি 

হয়। কারণ এই, স্ুযুপ্তির স্ষে “আমি থে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, 

আমি কিছু জানি না” এইরূপ প্প্রতীতি* হইতেছে ইনার প্রমাণ। 

তখন “ন্সহংপদ্” বাচ্য নিত্য চৈতন্মাত্র সৎস্বরূপে বা সাক্ষিরূপে 

অবস্থান করে। 

পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে ইন্ত্িয়গণ ভূতাদি হইতে বিশেষ নছে। অপবশ্চ ৪৭ 

এখন উহার! যে সর্বগত নহে, অণু ব| সুক্ষ পরিমাণ বিশেষ তাহাই রবে 
কহিতেছেন। তৃতাদির যে কিরূুপে অপুত্ধ হুণচিত হয় তাহাও জান! অর্থাৎ এ 

“গিয়াছে ॥ সুতরাং ইন্রিয়াদিরও অণুত্ব সিদ্ধ হয় চ্ছন্ন বা শুক্র । 



শ্রেষ্টশ্চ ॥৮॥ 
শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য 
প্রাণও উৎপত্তি 
সান। 

৩২০ বেদান্ত তত্ব। 

প্রাথ সকল স্থ-স্বভাব হইলে, উহার মুমূর্ুর প্রাণের উৎ- 

ক্রাত্তিকালে দৃষ্ট হইত। প্রাণকে সর্বগত বলিতে গেলে উৎক্রাঞ্ছি 

শ্রুতির বিরোধ তয়) কেননা যাহা সর্বগত তাহ! “নিত্য, স্থাগু' 
ইত্যাদি। স্থতরাং তাহার উৎক্রান্তি পিদ্ধ হয় না। অতএব 
সাংখ্যমতে প্রাণকে যে সর্ধগত বলে, ইহ অযুক্ত। 7 

এখন মুখ্য প্রাণ অনাদি কিন! তাহাই পরীক্ষা! করিতেছেন। : 
"নৈষ প্রাণউদেতিনাস্তমেতি” এই শ্রুতি হইতে প্রাণের উৎ*। 

ও বিনাশ যে নাই ইহাই বুঝ। যাউক? ইহার উত্তর এই যে, তা 

নহে । শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য প্রাণও উতপত্িমান। কেননা, *এতন্মাজ্জায় 

প্রাণ,” এখানে প্রাণের উৎপত্তি স্পষ্টই কথিত হইয়াছে; এব 
উহ! “আনীং* শব দ্বারাও প্ব্রহ্গলত্ব" ব৷ ব্রন্দের স্বয়ংসিন্ধ শি! 

বলিয়া উক্ত হইয়াছে । প্প্রাণোবাব োষ্ঠঃ* এই শ্রুতিদ্বারাও প্র। 

(মুখ্য প্রাণ ) ইন্দ্রিমগণের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ চিৎ শক্তির আশ্রর, বলি- 

বোধা হয়। প্রাণকে জোষ্ঠ বলার কারণ এই যে, ইহ! ইন্রিরাদির* 

অগ্রেবৃত্তিমান ; সর্বভূতের কারণ *শুক্রে* অর্থাৎ বাগজভৃতপনার্থে, 

*প্রাণবৃত্তি* না থাকিলে সে শুক্ধ পচিয়। যাইত; মুখ্যপ্রাণ. 

সর্বশক্তির আশ্রন্নরূপে চিংশক্তিগ্বরূপে ইহাতে বৃতমান আছে' 

বলিয়াই অন্ত ইন্দ্রিয়াদি পরপরগাবেবৃত্বিমান হুইয়। থাকে । ৃ 

এখানে তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম নিগুণ চিতমাত্র পদার্থ; সম? ' 
ভূত “ছিরপ্যগর্ভ" বা সর্বশক্তির আশ্রর মুখ্য প্রাণ সেই নিগ্চ' 

পদার্থেরই স্বয়ংসিদ্ধ শক্তিমাত্র। স্টিদশায় এই চিংশক্কিরূপ মু: 

প্রাণ মায়িক বিক্ষেপযোগে প্রাণা্দি বা ইন্দ্রিয়াদিরূপে উপাধিতু 

হইয়! প্রক্কতি স্বরূপে প্রকাশ পায়; এবং মুক্তিদশার ব' লয়কা:, 

ইহা নিগুণণ ব্রঙ্গে পরম একা প্রাপ্ত হইয়। তাহাতে বিলীন হয়|; 
তখন ইহার অবান্তর গ্রকরণরূপ প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকে ও 



[৬৫ 

+[গয় 
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সুষ্টরাং ইহাকে উৎপত্তিমান বস! যায়। তবে চিৎশক্তির আশ্রয়- 

স্বরূপে ব্রহ্মসত্বরূপে ব্রদ্গে স্ব্নংসিদ্ধ বলিয়া কোন কোন শ্রুতি 
ইহাকে উৎপতিনাশ-বিহীন বলিয়াছেন। 

এখন প্রাণের স্বরূপ পরীক্ষা করিতেছেন । প্রাণ বাষু হইতে 
$ 

স্বতন্ত্র; তাহাই কহিতেছেন। 
এ 

এখানে সংশয় এই যে, প্রাণ কি (বাহা )ায়ু ( অনৃশ্ পদার্থ) 
অ 
জন তেজের মত তাহার ম্পন্দনরূপ ক্রয়, অথবা দেশাস্তরগত 

৯.(আত্যন্তরিক) সমীরণ? কেননা বুহদারণ্যকে আছে “যোহয়ং 

প্রাণ: সবাধুঃ এষ বাযুঃ পঞ্চবিধঃ* ইত্যাদি । ইহা হইতে প্রাণ যে 
ূ বাযুরই ক্রিম! এইরূপই প্রতীতি হইয়া থাকে ; কেননা উচ্ছাস ও 

. নিশ্বাসরূপ বায়ুব ক্রিগ্নাতেও প্রাণ শব্দের প্রসিদ্ধি আছে। 

[দু মাত্রেই ক্রিয়ার প্রসিদ্ধি আছে। স্থতরাং প্রাণ অর্থে বাদুকেন 
যী 
হইবে না? ইহার উত্তর এই ষে, মুখ্য প্রাণ বাধু বা করণ- 

বৃত্তিও নহে। কেননা “এতক্মাজ্জারতে প্রাণঃ সর্বে্জিয়াপি 

. চ খং বায়ু" ইত্যাদি বচনে বায়ু হইতে প্রাণের পৃথক 
উপদেশ আছে । বৃহদারণাকে উক্ত বচনে, প্রাণ বায়ুব সদৃশই 

কিঞ্িৎ বিশেধাপন্ন, অর্থাৎ উহাদের প্রভেদ শ্বল্পমান্র কিন্তু 

তত্বান্তর নহে, ইহাই বুঝাইয়াছেন। উপনিষদে প্রাণাদি পঞ্চ 

বাযুকে সামান্ত করণ বৃত্ত, অর্থাৎ মুখ্য প্রাণকে অধ্যাত্ম ভাবা- 
তৎ 

পর্ন অর্থে ব্যবহৃত করিয়া উহ্হার “পঞ্চ বাহশ্রূপ (প্রাণ অপান 

সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বৃত্তিরূপ অবস্থা ভেদাদি বোধক ) 

ডি বাযুকে করণার্দির সাধারণ বৃত্তি, বল! হইয়াছে) সাধারণ বা 

শভৃতপ্রূপ বায়ু বলা হয় নাই। সাংখ্যে প্রাণকে যে সর্কেজিয়- 

ব্যাপার অর্থাৎ ইন্দ্রিগণের সাধারণ ক্রিয়! যে বলা হইয়াছে, তাহ! 

ক্তি সঙ্গত নছে। অর্থাৎ, যেমন বহু পক্ষীর প্রত্যেকের সথা- 

১ 

ন বাযুক্রিয়ে 
পৃথগুপদেশাৎ 

1৯॥ 

প্রাণ বাযুবা 

ই(জর-ক্রির। 
নহে; কেনন! 

এসকল হইতে 

ইহ| পৃথক 
বলিয়! উপদিষ্ট 

হইয়াছে । 



চক্ষুরাণিবন্ততৎ 
সহুশিষ্ট্যা (দি ভ্যঃ 
॥১০॥ 
চক্ষুরাদি ইল্টিয় 

গণবতৎ প্রাণের 

স্বাতন্ত্রা নাই, 

কেননা এক 

প্রকরণেই প্রাণ 

ও ইন্দ্রিয়গণের 

উপদেশ আছে। 

৩২২ বেদাস্ত তত্ব। 

লনের সমষ্টি দ্বার পিপগ্রর সঞ্চালিত হয়, মেইরূপ ইন্দ্িয়াির ক্রিগ্নার 
সমষ্টি দ্বারাই নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপ প্প্রাণ ক্রিয়া” নির্ববাহিত হয়, এই 

সাংখ্য মত যুক্তিযুক্ত নছে। কেননা এক প্রকার প্রাণ কদাচ নান! 

ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হইতে পারে না। অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয় বৃত্তি নহে । 

বুগ্দারণ্যকে আছে, “নুপ্থেযু বাগাদিযু প্রাণ একে! জাগপ্তি 

প্রাণ একো মৃত্যুনা অনাপ্তঃ প্রাণ: সংবর্গে। বাগাধণ্ সংবৃঙ্ক্তে। 
প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষয়তি মাতেব পুভ্রান্” ৷ অথাৎ, বাগাদি 
ইন্দিয়গ্রাম সপ্ত হইলে 'একমাত্র প্রাণই জাগরিত থাকে। প্রাণ 

এক ও মুত হীন; বাগাদি ইন্দ্িয়া্দ ব্যাপ্ত করে বলিয়া 

প্রাণ ব্যাপকার্থে “সংবর্গ” শবে অভিভিত হয়। মাতা যেমন 

তনয়কে রক্ষা করেন, প্রাণও সেইরূপ ইতর প্রাণলমূহকে , 

রক্ষা করিয়। থাকে । এখানে সংশ্প এই যে, মুখ্য প্রাণ এই দেছে 

স্বতন্ত্রগীব, না! জীবের উপকরণ মাত্র? ইহার উত্তর এই যে, 

প্রাণও চক্ষুবাদি ইন্দ্রিয়াদিবং জীবের উপকরণ মাত্র। কেনন৷ 

উপনিষদে চক্ষুণাদদি ইন্দ্রিয়গণের সন বা এক প্রকরণে প্রাণের 

উপদেশ আছে । উন্ট্রিয়গণ মুখ্য প্রাণেবই বিক্ষেপভ় 5 'প্রকরণাদি 

মাত্র। জীব চেতন ভোক্ত! ) প্রাণ ব1 ইন্দ্রিয়গণ অচেতন অভোক্তা 

শ!ভ্তর আশ্রয় ( 1))1070710,81 0০121101) ) বিশেষ ১ সুতরাং প্রাণ 

জীব হইতে পাবে না। স্বযুগ্ঠিতে ইন্দরিয়বুত্তি বা করণবৃত্তি সঙ 
সর্বসংকল্লাদি হইতে বিবহিত চৈতনামাত্রের সন্গিধি হেতু, উঠার 

স্বয়ংসিদ্ধ ক্রিয়া! শক্তিরূপ মুখা প্রাণেরই অন্তিত্বমাত্র থাকে) 

তাই ইহাকে মৃত্াহীন বল! হইয়াছে । প্রজ্ঞা বা জ্ঞান শক্তি- 

বিশিষ্ট পচেতনই* হইতেছে জীব; সুতরাং শক্তির আশ্রয়- 

স্বরূপে “অচেতন” প্রাণ চেতন কর্তা ও ভোক্তা জীবের ভোগোপ- 
৪9 

স্ব করণ মাত্র। 
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মুখ্য প্রাণের “করণ বৃত্তি” ন। থাকিলেও শক্তির আশ্রয়শ্বরূপ 

জীবের ভোগোপকরণ ভওয়ায় কোন দোষ হয় না । শ্রুতও তাহাই 
দেখাইয়াছেন। প্রাণের বৈষয়িকক্রিয়াদিরপ কোন সত্ব ন! 

থাকিলেও, তাহার অকরণত্ব, বা উন্জিয়নুত্ত না ভওয়া বশতই 

জীবের ভোগোপকরণ হও সম্ভব হয়। কেনন| বাগার্দি ইন্দ্য়গণ 

শরীব ত্যাগ ক'খলেও “জীবন” থাকে ; এবং জীবনধারণই মুখা- 

প্রাণের কার্যা। প্রাণ সন্দশক্তির আশম়। শরীর ও ইন্ছিয়গণ 

প্রাণ দ্বারাই রাক্ষ হয়। যথা “প্রাণেন রক্ষন নণরং ঝুলায়ংশ 

ইত্যাদি এ্রতি। জীবের উৎক্রান্তি প্রাণাধীন। যথা “কাক্মর তক্রান্ে 

উৎজ্রান্তো ভাবষ্যাম ইতি সপ্রাণমস্থজত* ইত্যাদি । ছান্দোগ্ে 

“অথভি প্রাণা অহং শ্রেয়সেবাদিরেশ এই আখ্যায়িকায়ও এন 

মৃতেরই মৃক্তিতা প্রদর্শিত ঠহয়াছে। 

প্রমাণ, বিপরধায়, বিকল্প, নিদ্র। ও স্মৃতি এই পাঁচটা যেমন 

মনোবু'ভ, সেইরূপ মুখা 'প্রাণেরও পঞ্চ বুন্তি বা অবস্থ। ভেদ 

আছে। যঃ প্রাণঃ সবারুঃ । স ওষ বাধ: পঞ্চবিধং প্রাণোইপানো 

ব্যান উদানং সমানঃ 

বৃভদারণ্যক | 

প্রাক বুত্ব প্রাণ, অবাগ বৃত্তি অপান, সান্ধ বুক ব্যান, উদ্ধ 

বৃত্তি উদ্দান;য এবং সমবুত্ভি সমান। ইহাদেব কার্য হইতেছে 

বথাক্রমে উচ্ছাস (নিশ্বাস ) উৎসর্গ, চালন উৎক্রামণ ও সমাকরণ 

ইত্যাদ। যোগ শাস্ত্রে মন পঞ্চ বূন্তি বলিয়া কথি5; এখানে 

সেই উদ্াহরণই দেওয়া ভইয়াছে । 

প্রাণের সমষ্টিরূপে হিরণ্য গ্ স্বরূপে আধিদৈনিক বিভৃতথ, 
কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে ইহ] তন্দ্রিয়াদির গ্ঠার় অল্প, অদৃষ্ ও গ্রতি- 

শ্রীরব্যাপী) তাহাই কহিতেছেন। 

অকরণাচ্চ ন 

দোঁষ সতথাহি 
দরয়তি 1১১॥ 

মুখ্য প্রাণের 
বিবয়ান্তরা দত্ত 
দোষ নহে; 

কেননা ইহার 
শরণবুতি না 
থাক তু 

হার জীবের 
"ভে।গোপ- 

করণ” হঠতে 

কান দোষ 

নাই ; যেহেতু 

তিত্তত দে'ষ 
করাণরই হুয়া 

থাকে, অজ ৯ 
রণের নছে। 

প্রাণের দেহ 

ধারণ 

প্রয়োঞ্জন। 

আততে 

"হই 

দেখ।ইয়।ছেন। 

পঞ্চবুত্তি মনে; 
বছ্যপদ্দি্তে 

॥১২। 
মনের গ্যার 
প্রাণের ও পঞ্চ- 

বৃত্তি আছে। 



অণুশ্চ 1১৩ 

মুধাপ্রাপ জণু 

বা নঙ্স। 

জ্যোতিরাদ্ঠ 
ধিষ্ঠানং তু 
তদামননাৎ 
8১৪॥ 
অগ্নি প্রভৃতি 

দেবতাগণ 

৩২৪ বেদান্ত তত্ব । 

মুখ্য প্রাণও ইতর প্রাণের ন্তার অণু বা পরিচ্ছি। মুখ্য 
প্রাণের সমষ্টিরপে আধিদৈবিকী বিভৃতা সিদ্ধ হইলেও, অর্থাৎ 
তখন স্বয়ংসিদ্ধচিৎশক্তিরূপ সমষ্টিভৃত হিরণাগর্ভ হইলেও, কিন্ত 
আধ্যাত্মিকভাবে উহ1 পরমাত্বা হইতে মায়িক বিক্ষেপমাত্র- 

খ্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির স্টায় অল্প বা পরিচ্ছিন্ন। যাহা দ্বারা পদার্থ 

পরিছিনন হয় তাহাই হইতেছে “মায়া,” সেই মায়ারূপ বিক্ষেপ 

হইতেই মুখা প্রাণের পরিচ্ছিক্নত1। চিৎ স্বরূপ প্প্রজ্ঞা” বা 

উপলব্ধি মাত্র হইতেছে নিত, অপরিচ্ছিন্ন। ইত্যাদি । কিন্ত 

চিৎ শক্তির আশ্রয়রূপ “মুখ্য প্রাণ” অনিতা অতএব পরিচ্ছিক্ন; 

কেননা নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্গশক্তি সংবরিতা হইলে এই 'প্রাণের- 

ও অন্তিত্ব থাকে না। ব্রঙ্ধ কেবল নিত্য চৈতন্তরূপে উপলব্ধি 

মাত্র-স্বরূপে বিরাজিত থাকেন। স্মতরাং মুখ্য প্রাপ অনাদি বা 

“স্বতন্থ'” না| ভওয়ায় পরিচ্ছন্ন বলিয়াই গ্রাহা। অন্শ্ঠই নিগুণ 

ব্রহ্মের অপেক্ষায়ই মুখা প্রাণ ব্বতন্ত্র নহে । কিন্তু সগ্ডণ ব্রন্দের 

অপেক্ষায় ইভা স্বতন্ত্র; অর্থাৎ সগুণ ব্রঙ্গ এই মুখ্য প্রাণ-সমন্বিত 

ভাবেই বিরাজিত, সুতরাং ইহা তাহাতে স্বয়ং পিদ্ধ। এইরূপে 

প্রাণ সমষ্টি ও ব্যষ্টি দই প্রকারই হয়। সমষ্টি প্রাণ আধি্দবিক 

হিরণ্য গর্ভ ব! সর্বব্যাপী, এবং বাষ্টি প্রাণ অধ্যাত্সিক ব৷ প্রতি 

শরীর ব্যাপী। অতএব মুখ্য প্রাণও অণু। এই কারণেই 
প্রাণের উৎক্তান্তি হইয়! থাকে | “সমঃ প্লধিণা সমোমশকেন সম 

এভির্লোকৈঃ সমোহনেন সর্বেণ” ইত্যান্দি শ্রুতি। 

ইন্জিয়গণের স্ব স্ব অধিষ্ঠাত দেবতা আছে, তাহাই কহিতেছে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব মহিমায় কাজ 

করে, কিন্বা তাহাদের কোন অধিষ্ঠটাতা আছে? উত্তর এই যে, 
ইন্ত্রিয়াদির স্ব স্ব অধিষ্ঠাতি দেবতারূপ জ্যোতিরাদি বাতেজাদি 
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আছে। জ্যোতিরাদির মুখা প্রবর্তক হইতেছেন ব্রহ্ম; সুতরাং 

জ্যোতির্য় ব্রন্ধই উহাদের ও মুখ্য প্রবর্তক । বৃহদারণ্যকে আছে 

প্য প্রাণেষু তিষ্ঠন্* ইত্াদি। এইরূপে শ্রুতি ব্রহ্গকে গ্রাণের 

ও ইন্দ্রিয়গণের গ্রবর্তক বলিয়! নিরূপণ করিয়াছেন । 
“অগিরাগতৃত্বা মুখং প্রবিশৎ। বায়ু: প্রাণোতৃত্ব! নাসিকে 

প্রবিশং” ইত্যাদি শতি দ্বার! তেজোরূপে ( তেজোধুক্ত জীবরূপে ) 

ভূতাদি ইন্ড্রিয়গণের আরধধষ্ঠাতু দেবতা বলিয়। অবধারিত হইয়াছে । 

ইহার তাতপধা এই যে, ভূতাদি ইন্ভ্রিরগণ হইতে বিশেষ নহে। 

জীব হেজঃসহচরিত শুঙ্ভূতে অবস্থিত ) সেই সুক্মভৃতাবস্থিত 

তেজোযুক্ত জীবেই প্রাণ অবস্থান করে। প্রাণাদি জড় বালয়। 

অভিহিত; সুতবাং উহাদের স্ব: প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না; এস্থলে 

ত্জোদির মুখ্য প্রবর্তক চেতন ব্র্গই উহাদেব মুখ্য অধিষ্ঠাত- 

দেেবতারূপ প্রবর্তক | 

তাহ! হইলে বুঝ। যায় যে, প্রাণবান ( চেতনভোক্ত। ) দীব- 

স্বারাই তাহার হান্দিযগণের সহত ভোকৃত্ব সম্বন্ধের সাধন $লক্ষণ- 

রূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয়। ীন্দ্রয় বছু, তাহাদের আঁধষ্ঠাতৃ 

দেবতাও বধ; কিন্তু “চতন* জাঁব সমস্ত পশরীবের বা হন্ছিয় 

সকলের একমাত্র বিভু ও ভোক্তা । অতএব জাবের সঠিতই 

ইন্জিয়গণের সম্বন্ধ উপপন্ন হয়। চেঙনবদ্ধই অবিস্কোপাধিক-ন্ব্ূপে 

জীব হইয়। ইন্ছ্িয়াদির বিড ও ভোক্তা হন। এইরূপে জীব সর্ব- 

শরীরব্যাগী ; অণু নহে। গ্রুতিতেও আছে, “যত্রেওদাকাশমনু- 

গ্রবিষনংচক্ষুঃ সচাক্ষুষঃ পুরুষে! দশনার চক্ষুঃ।” অর্থাৎ, পুরুষ বা 

জীবের “দর্শন” নিমিভই এই আকাশ ( উপলন্ধরূপে ) চক্ষুতে 

অনুপ্রবিষ্ট হয়। 

+ জীবের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ নিত্য । দেবভাগণ ব্রঙ্গগ্রবন্তিত 

ইত্জিয় মকলের 

অধিষ্ঠাত!, 
শতি.ত ইহাই 
কথিচ চয়। 

প্রণলত! 

শব্দাং ১৫] 

প্রাণবান জ'ৰ 
দাঁরাই উল্রিয়- 
গণের সনদ্ধ 

উপপন্ন হয়; 

কেনন! 

৩ঠে উহা 

জান! যায়। 



তথাচ নিত্যত্বাৎ 

৪১৬] 

শারীর ভবের 
নিতাত এনং 

ইহার সহিত 

এঠহ শবাীপের 

ব। ৮শ্রিয়াদির 

সম্বন্ধ খাক। 

হেতু, প্র।ণের 

স'হত জীবের 

সম্বন্ধ নিতা। 

তে ঠপ্গিয়াণি 

তদ্বযপদেশ।- 
পন্থা 

শ্রেষ্ঠাৎ +১৭] 

সেহ প্রাণা!? 

ব। ইশ্রিয়াদ 

*“উন্ড্রিয়" 
বলিঘ! কাধত 

হওয়ায় মুখা 
প্রাণ হহতে 

অন্তত্র বলিয়াই 

ৰোধা। 

চভেদপ্রুকেঃ 

॥১৮॥ 

মুখ্য প্রাণের 
ইক্জিষগণ 

হইত+ 
ভেদশ্রুত হয়। 

৩২৬ বেদান্ত তত্ব । 

তেজা'দন্বরূপে হীন্দ্রয়াদির প্রবর্তকরূপে অধিষ্ঠাতামাত্র : ইন্দি় 

সকলে সংস্থষ্ট নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির গুণ।দি দেবভাগণকে স্পর্শ 

করিশে পারে না। পরমাত্মাই প্রাণের মুখ্য প্রবর্তক ; সুতরাং 

অবিস্তোপাধিক আম্মা জীবেব সহিভই প্রাণেব নিত্য সন্বন্ধ সিদ্ধ 

হয় । শ্রুতিতেও আছে “পুণ্যমেবামুং গচ্ছাত নচবৈদেবান্পাপং- 

গচ্ছতি।” পাপপুণা জাবের অন্গগমন করে দেবতাগণের 

অন্রগমন করেনা! । 

অগ্ঠান্ত ইন্দ্িয়গণ ভইতে মুখা প্রাণ যে বৈপক্ষণ্য হেতু পৃথক্ 
তাহাহ কহতেছেন। 

মুখ্যপ্রাণের প্রাণা'দরূপ গ্রকরণা'দ হাহারহই বুত্তিভেদ 

প্বরূপে তাহা হইতে বিলক্ষণ মাত্র) বস্ততঃ পৃথক নতে । চিৎ- 

শক্তির আশ্রয়রূপ মুখ্য প্রাণের মার়িক বিক্ষেপন্থরূপে “ইন্ত্রিয়হ্” 

নিবন্ধন হহয়া ইনার! মুখাপ্রাণ হইতে পুথক বাঁলয়! কথত 

অত এব ইহার! মুখ্য প্রাণের “রূপার্দি* নহে । মুখ্য প্রাণ হইতে 

পরিচ্ছেদাত্বক বিক্ষেপহেতু উঠার! তাহ! হইতে অন্তর ভইয়!, 

অর্থ।ৎ মুখ্যপ্রাণকে ত্যাগ কারয়া, ইন্্রিয়ারদদরূপ অন্ত ভাব বা 

বিলক্ষণ বুঙি প্রাপ্ত ভইয়াই, “ইন্্রিঝাদি” নামে কথিত হয়! 

অতএব হীন্ত্রয়াদি নামক বাগাদি অপরাপর প্রাণাদি মুখ্য প্রাণের 

বুর্তিভেদাদি স্বরূপে তাহা হইতে বিলক্ষণরূপে পৃথক ; কিন্তু বাস্তবিক 

পৃথক নে । পার্থকা হীন্ত্রয়ত্বনিবন্ধন মাত্র! এ্রতিতে ইন্দরিয়াদির 

প্রাণ হইতে এইন্ধপ ভেদ কাথত হইয়াছে । যথা “এতন্মাজ্জায়তে 

প্রাণোমনঃ সর্বেন্দরিয়া(ণচ”,  প্রাণোমুখাঃতু অনিজ্ত্িয়ম্ |” “মনো 

বাচং প্রাণং তান্ঠাতুনেইকুরুত |” 

*অথহৈনং প্রাণমুচুঃ” ইত্যাদি দ্বার। প্রাণের মুখা প্রাণ হইতে 

ভেদ কথিত হয়। অতএব মুখা প্রাণ ইক্ছ্িয়গণ হইতে বিলক্ষণ । *“ 



দ্বিতীয় অধ্যায় ৩২৭ 

ইন্জিয়গণের স'হত মুখ প্রাণের বৈলক্ষণ্য বা পিরুদ্ধ ধম্মিত 

হ্েডুও এই ভেদ কথিত। সুযুখ্ি কালে সমস্ত ইন্রিয়গুলিরই 

প্রবিলয় হয়; থাকে । 

ইন্ডিয়গণের রূপ রসা'দ 1বষয়ে সংন্নকর্ষ আছে; প্রাণে নাই । 

পাণব ইৃধগলগা হেত, 

এুতিতে বাগাদি হাক্দয়গণ হইতে প্রাণে তেদ কথিত ভইয়াছে । 

শপ্েবু সুধা হকো জাগাই ইত্যাদি শশত। অন্য হন্দিয়গণ মৃঠাগ্রস্ত 

প্রারণর নহে । প্রাণ দেচে জ্ঞাগ্রতই 

অতএব গ্রতাক্ষ 5: চা্য়াদি হইতে 

হয়; [কন্ত মুখ্যপ্রাণ মৃতু গ্রস্ত হয় না; কেননা হন “আবশেষা 

শক্তির আশ্রয়, বিশেষের মৃত্তালয় আছে, অধিশেষের নাহ । 

সর্বজগংসজ্জনে জাবের অশক্রত্ধ এবং ঈশ্ববেরউ সব্বশক্তি 

মত্তা হেতু শক্ত সি 7 ঠাই কভিতেছেন। 

ছান্দোগো তেজ, আপ গ আহ পুথা ) এট তিন শঙ্ভনে 

জীবাআ্সার অনুপ্রবেশ ছারা লাঘরূপের পকাশ উপাই হইয়াছে । 

ক্ষ 5হস্থাহানমান্তিআদে বতাঃ পেন 

নে ইমাস্তিল্মে 

শা দাখ! নাম- 

“সেয়। দেপুত। 

জীবেনাগ্রনান্ু প্রবশ্রানামপপে নাকরবণাণি..১., 

(কিনল 

দেবতা পরনস্ত্রিব ভবৃচ্চৈব তে ভবন্িশ হত্যাদি 

রূপের কাষ্ট জীণ কর্তৃক বাপয়াহ সংশয় তয় ভাবার্থ এই ষে, 

সেই সথষ্ট তেজ, অপ. ৪ মনে অনু প্রবিইদেবতা পুনরায় ঈক্ষণ 

করিদেন। আত্রবুংকৃত তেজ, অপ. ও অনাদি ভূষ্টার্দি দ্বারা 

বাবার অসন্ধ হয় দেখিয়া তিবতকত তগাদ দ্বাবা বাখার- 

যোগাভতভোৌতিকাদি উংপাদানার্থে পুনর্রিগাব পৃর্বক ছঈক্ষণ 

করিলেন, ইহাই অর্থ । সেই ঈক্ষণেব প্রকার ভইঙেছে যে 

ঘ্োতমান তেজাদি ভূন্গণকে ভীবোপাধিক আম্মালমআমি 

প্নিজ-স্বরূপে” অনুপ্রবেশ করিয়া, উহাদের ভিবুংকে, অর্থাৎ 

ভিনরূপে বর্তনকে, ত্রিবুৎকরণ (পরস্পর মেলনগ্ধপ পর্চীকরণের 

এল পক্ষণ]াচ্চ 

1১৯ 

তত্দি/গণের 

সা+৯ মুখা 

পাণের 

তবলগণা 

বব 

পণ ঠেতুও 
৮৮11 মুখা 

পণ হে 

এ ৫ বলিয়া 

এন 

:' জ। অপি 

[0০4 [৭বুৎ 

বুল 5 
দপদেশাত।২০। 

গাদ তা।/দ- 

পপাসংজা। 

(লঞাগিত- 

রূপ। মওি, 
গভরব্ধাণ াম- 

পাপ পকাশ- 

₹প কলন 

' দধুংকাগী 
ঈশ্বর হচতে 

হয় বলির 

চপাদে শ 

নে । 



মাংসা!দ 

ভৌমং যখ। 
শহামিতরযোশ্চ 

]২১॥ 

মাংস. তুব- 
কার, হত্র 

শোশিতা:দ 
জলের ও 

তেজের বকার 

বলিয়া শ্রুতি- 

স্বাঃ। 

অবধারিত 

হইয়াছে | 

বৈশেধ্যাত- 

হাদস্তঘাদ; 

7২২॥ 

৩২৮ বেদাস্ত তত্ব। 

উপলক্ষণ ) করিয়! “সংজ্ঞামুত্তি কল্পনা”*রূপ নামরূপের ব্যাক্রিয় 
বা বিকাশ করিব! এখানে প্রশ্ন এই যে, এই ত্রিবৃৎকারী কে? 

ইহার উত্তর এই যে, সংজ্ঞ। মুক্তি বা নাম রূপের কল্পনা, অর্থাং 
নামরূপের বিকাঁশ, জীবকর্তৃক হইতে পারে না। ইহা ত্রিবুৎকারী 
ঈশ্বরেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব হইতে সম্পাদিত। কেনন! এখানে 

“ব্যাকরবানি”, অর্থাৎ বিকাশ করিব, এইরূপ *অহং পদ”- 

বাচ্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মার “মনুন্ঞা-উপদ্দেশ** আছে; এবং 

“মেন জ'বেন” শক দ্বাবা “জীবাত্মরূপে” তাহারই অনু প্রবেশ সুচিত 

হইয়াছে । জীবওপচারিক করত মাত্র; অর্থাৎ যাঙ্কা আবিদ্তক 

উপাধি প্রকততির ত্রিবুৎকরণ যোগে ক্টির উপাদান হয় বটে, 

কস্তু মুখা কতা পরমাত্মাই মাত্র । 

গর্ভোপনিষদদে আছে, প্ষৎ কঠিনং তৎ পুথবী যদ্ ্ঃ 

তদপো যদষ্ং তত্তেজং” ইত্যার্দি। উহা! হইতে বুঝা যায়? যে, 

শরারাস্তর্বন্ী মাংসাদি ভোম, শোণিত ও অস্থি প্রভৃতি যথাক্রমে 

জলীয় ও ঠতৈজস। 

মাংসাদি অথে সুলাংশ পুরীষ, মধামাংশ মাংস এবং হৃক্াংশ মল । 

ইহার! ভমিবিকার বা অনজাত। জলের কার্য হইতেছে মৃত্রশোণিত 
ও প্রাণারদদি, এবং তেজের কার্ধ হইতেছে অস্থি, মজ্জা বাক্ প্রভৃতি । 

এজন সকল বন্তই পত্রিবুৎ” বা এ্যাত্মক। ইহ] শ্রুতি ছার! 

অবধারিত হইয়াছে । যথা “অধ্যাত মিদমনং তশ্তাশিতস্য কাধ্যং 

মাংসাদি ইদমপাং পীতানাং কার্ধযং লোহিতাদি ইদং তেজসোইশিতন্ত 

কার্ধ্যমস্থ্যাদি ।” 

সকল বন্তরই ত্রৈরূপ্য সত্বেও কোন কোন বস্ততে কোন কোন 

ভূতের অপেক্ষাকৃত “বৈশেষা” হেতু আধিক্যনিবন্ধন সেই বন্ত 

সেই নামে অভি্থিত হয়। সকল বস্ত ত্রিবৃত্কৃত হইলেও, 



দ্বিতীয় অধায়। ৩২৯ 

রিং আছে। কোন বন্াত আোজর ভাগ অধিক, কোন 

বন্তু্ঠে ঈল্ব ভাগ মধক) কোন বসতে ঘরের ভাগ অধিক) 

টন্যাপ। নাদাদিকণে টিশেযা বা আগের নানাগিকাই 

ঠতোছ কারণ) এই গৈশয ছেড়া বর তত বাদ বা নামি 

[খদা%ঠ::র গ্রথম ভাগ থ্যে হণ | উপমঠাবে ভাগ 

গার্ধোদরঠ প্রেমণভাৰ গ্রাদের কথা জানাইঠে'ছ যে, | 

দেখে জাতের মবণ্ঠে শাহ বোনের? জম, যে [এ ওগং, 

&৭ শঙ্কব্রে জন, গেই দেখেই আমার জম্ম) ঠা আমাও 

ঠোরব। ভাই আজ করিব বদন্দুনাথের কগায় বক? 

“মা চনদ আমার চনে ৫ দোন। 

7 চদন নাগা তালায় হালবেমে। 

ছি তক অশ্ব সম প* 
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